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ἀξ 

᾿ τς ΕἸΣ ΤῸΝ ΜΑΣΤΙΤΌΦΟΡΟΝ ΑΙΑΝΤΑ, 

τ“ 

1. ΔΕῚ ΜῈΝ Ω ΠΑΙ. πάρες:ιν ᾿Οδυσσεὺς ἐπὶ τὴν σκηνὴν ἀγω- 

νιῶν καὶ πολυπραγμονῶν, μή τι ἀπὸ ἔχϑρᾷ τπάϑη" «πάντα δὲ τὰ τῆς 
ὑποϑέσεως συνεκτικῶς ἐδήλωσεν ἐν τῷ τοροοιμίῳ, ττρὸς τίνα δ᾽ λόγος, κνὰὶ 

ποῦ ἢ σκηνὴ; καὶ τί πράτ]ει ὁ ̓ Οδυσσεύς" ἐν δὲ τῷ. ΠΕΙ͂ΡΑΝ ΤΙΝ᾽ 

ἜΧΘΡΩΝ λείπει ἣ κατά. 
παρ᾽ θρονὶ ἥκει" δεῖ δὲ τὰ τῆς ὑποϑέσεως συνεχτικὰ εἶναι ἐν ἀρχῇ" 
ἀεὶ ὁρῶ σε, ὦ ̓ Οδυσσεῦ, πείρᾳ καὶ δόλῳ μετιόντα τὲς ἐχϑρός' σεῖρα δὲ, 

ὃ ἡ βλάξη, ὡς καὶ ἐν Δανάῃ" ΕΓ δ... 
: Οὐκ οἶδα τὴν σὴν στεῖραν" ἕν δ᾽ ἐπίςαμοι» : Ἢ 

Τοῦ ταιδὸς ὄντος τῶδ᾽, ἐγὼ διόλλυμο!. ὶ 

τὸ δὲ ΑἘΕῚ εἶπεν, ἀναφέρεσα εἰς ἐκεῖνο, ὅτι ὃ μετὰ Διομήδως κατάσκο- 
᾿ πος γενόμενος ἐπὶ τὲς Τρῶας ἐκ ἔλαϑεν αὐτὴν, ὡς αὐτὸς μαρτυρῶν "ἢ 

β σι" ([λ. Κ. 278.) 
Κλῦϑί Μοι; αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ἥ τε μοι αἰεὶ 

Ἔν τάντεσσι πόνοισι πραρίςασοι» ἐδέ σε λήϑω. 

Ἤδη ἴχνος τι κατέϑετο τῆς ὑποϑέσεως, ὡς 

Β  εῚ ἀ 
-΄----- "4 

“Πρ Ὁ βλάξ. 

1. ΑΕΙ ΜΕΝ. ὦ υἱὲ τῷ Λαερτίε, 
ἀεὶ ὁ ὁρῶ σε μετιόντα τοὺς ἐχϑρὼς πεί- 

Τοῦτο δὲ καλῶς ἔφη, 
ὅτι τὸ μετὰ Διομήδες κατάσκοπος ἐ- 
ἐχυνν ἐπὶ τοὺς Τρῶας. Ἰςέον δὲ, ὅτι 

ν ἄλλο δυοχεραίνει ἡ ̓ Αθηνᾷᾶ καϊὰ 
τοῦ ἐφ Αι ἢ ἰψίὰ ἀπώσατο τὴν 
συμμαχίαν αὐτῆς; ὡς “προϊὼν ὃ λόγθ. 

δηλώσει. ΔΈΔΟΡΚΑ. δέρκω" ὁ μέλ- 
λων,  δέρξω' ὃ παρακείμενος», Ως μὰ 
ὁ μέσος, δίδουρκα; λαμβάνεται δὲ ὦ 

πλατὺς ἐνεξώς᾽ οἰκείως ἔχεσιν οἱ πα- 
ρακείμενοι ἀντὶ ἐγεσώτων λαμβάνεδδ αν" 

, οὗ μὴν -πἄνϊες τπαρακείμιενοι ὅτω λαμ- 

βάνονται" ἀλλ᾽ εἰσὶ μὲν οὗ ἐπὶ φῆμα- 

σίας ἐνεςῶτος ἀεὶ λαμβάνονται, ὦ ὡς ὃ 

δέδορκα, δέδοικα, πίφρικα, Ἂ ἕτεροι" 

εἰσὶ δὲ οἱ οὐδέποτε ἐπὶ ἐνεςῶτος λαμ» 

βάνονται ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐπὶ παρεληλυθότος, 

ὡς ὃ τεπόνϑα; “πεποίηκα, χαὶ ἕτεροι" 

εἰσὶ δὲ οὗ ΄ ἐνίοτε μὲν ἐπὶ ἔνεςῶτος, ἔνί- 

οτε δὲ ἐπὶ ὃ παρεληλυθότος λαμβανοναι, 
ὡς ὃ «πεποίημαι. οἷον πεποίημαί τινῶ 

φίλον, ἢ ἀντὶ τοῦ ποιοῦμοι, ἢ απὶ τῇ 
ἐποιησάμην. 

᾿ ν 

. 



( ΕΙΞ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

δυογεραίνει δὲ ἡ ̓Αϑηνᾶ τῷ Αἴαντι, ὅτι ἀπώσατο τὴν συμμαχίαν αὐτῆς. 
Εἰς τὸ αὐτό: ἀεὶ ὁρῶ σε, ὦ ̓ Οδυσσεῦ, τὴν πταρὰ τῶν ἐχϑρῶν σοι γινο- 
μένην βλάθην ξητᾶντὰ τοροὐφαρπάσαι" οἷον, ἐπιβολεύει σοί τις ; σπου- 
δάζεις τὴν ἐπιδελὴν τὴν κατὰ σᾷ γινομένην αὐτῷ τῷ ἐπιδελεύσαντι 
βλαβερὰν γενέδγαι" ἐκ μεταφορᾶς τῶν κυνηγῶν, οἱ τὰ μικρὰ ϑηρία φο- 
νεύδσι, τοροφυλατΊόμενοι τὴν ἐξ αὐτῶν ἐσομένην βλάδην. Ππᾶρα δὲ 
᾿Ατ]ικῶς δόλος καὶ τέχνη, ὅϑεν κοὴ πεειρατοὴ, οἱ κατὰ ϑάλασσαν κακϑρ- 
γοι. ΛΑῬΤΙΟΥ͂. κτηϊικὸν ἀντὶ κυρίδ. ΘΗΡΩΜΈΕΝΟΝ. ἀντὶ τῷ 
ἀννχνεύοντα" ἐπήνεγκε δὲ ἡὶ τὰ ἄλλα μεταφορικῶς, κοὴ τὸ ΜΕΤΡΟΥ - 
ΜΕΝΟΝ, ἀριϑμᾶντα, ζητῶντα, ἀκολεϑᾶντα τὰ ἴχνη τὰ ἐκείνθ. 

6. ΝΕΟΧΑΡΑΧΤΑ. νεωςὶ κεχαραγμένα" εὐφυῶς" ὁπόταν γὰρ 

γεωςὶ αἱ ἀποχαράξεις τῶν ξώων γένωνται, μᾶλλον ἐπακολουϑοῦσιν οἱ 
κυνηγέται,» ᾿πσρὶν ὑπὸ ἀνέμιε ἀφανιδ)ῇ ἡ ὀδμή" πρροσυχὴν δὲ ἐφγάξεται 
τῷ ἀκροατῇ περὶ τῶν δηλωθδησομένων. 

). ΕΠΤ’ ΕΝΔΟΝ ΕἩἸΤ’ ΟΥ̓Κ ἘΝΔΟΝ. οὐκ ἀναγκαῖον τὸ τῦ- 

λυπραγμονεῖν ἔτι εἰ ἔνδον ὁ Αἴας" ἔνδον γάρ' ἀλλὰ λέγε διὰ τί τὴν 
σπϑδὴν ταύτην ἔϑου, ἵνα τσαρ᾽ ἐμοῦ μάϑῃς τὰ ἀγνοόμενά σοι. ἘΠ ΔΈ; 
Σ᾽ ἘΚΦΈΡΕΙ. ἔξω τῆς σκηνῆς τοῦ Αἴαντος ἐπάγετώ σε ἣ βάδισις 
τῷ Αἴαντος, δίκην κυνὸς εὐοσφρήτϑ, ἀπὸ τῷ ἴχνες ξητᾶντα, εἰ ἔνδον 
γέγονεν ὁ Αἴας" προέλκονται γὰρ τοὺς κυνηγέτας δὴ κύνες ἐπὶ τὰ ἐπ- 
ἀγόμενα, παρ᾽ ὃ κοὴ ἐπακτῆρας ϑέλϑσιν ἔνιοι αὐτὲς καλεῖδ)αι, ὡς ἐπ΄- 

αγομένος ὑπὸ τῶν κυνῶν" Ὅμηρος" (δ, Τ΄. 4835.) πρὸ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῶν 
ἴχνη ἐρευνῶντες κύνες ἤϊσαν. 

ΝΕΟΧΑ- 2. ΠΕΙ͂ΡΑΝ, «προσθολὴν, ἐσιχεί- 

ρῆσιν᾽ φοιρῶμαί σὰ καλϑ, ἐντὶ ὥ, διὰ 
πείρας σε καϊαλαμβάνω καλόν" τὸ» πει- 
εὥμαι ὃ γνώμης σᾷ εἰ μὴ μέαρέδληἶ, 
ντὶ ᾿, ϑέλω διῶ «πείρας καταλαξεῖν 
αὐτήν νὶ» πειρώμαν βλάπδειν σε, ἀντὶ 
28, ἐπιχειρῶ ἀφ᾽ ὧν πεῖρα, ἣν δίδωσί 
τις τινὶ, ἢ λαμβράνει" γἡ ἡ «φροσδολὴ, 
καὶ ἐπιχείρησις, καϑ ὃ λέγεται ἐν- 

σαῦϑα: 
8. ἘΠῚ ΣΚΗΝΑΙ͂Σ; Φαρὰ ταῖς 

σκηναῖς σκηνὴ, ἡ πρόσκαιρος καϊοϊκία, 
ἂν Ὅμηρος κλισίην λέγει, καὶ ἢ τῶν 
᾿δραματοργῶν σκευὴ, ἤγουν τὰ «ροσὼ- 
πεῖα, οἱ ἐμδάται, τὸ αἱ τοιαῦται ςο- 
λαὶ, τῦὸ τάλλα᾽ τῦἡ ἀπὸ τάτων σκηνὴ; 
πᾶσα ὑπόκρισις τὸ ὑπελότης. 

4. ἘΝΘΑ ΤΑΞΙ͂Ν  ἘΣΧΑΤῊΗ͂Ν 

ἘΧΕΙ. ταῦτα διὰ μέσθ. ΜΕΤΡΟΥ- 

ΜΈΝΟΝ, ςοχάζόμενον. 
ΡΆΧΘ᾽, νεωξὶ κεχαῤαγμένα, ἢ σεση- 
μασμένα. ᾿ 

7. ΕΥ̓ ΔΕ Σ᾽ ΕΚΦΕΡΕΙ. καλῶς 
δὲ εἰς τέλος ἐξάγει σε, ἡ βάσις ἀπὸ 
κοινοῦ, ἤγθν «σορεΐία, ὡς τις εὐόσῷρητος 
βάσις Λακαΐνης κυνός. 

10. ΧΕΡΑΣ ΞΙΦΟΚΤΟΝΟΥ͂Σ. 
“ ἣ. Δ ᾽ 
ὅσον κατὰ τὴν ἀναλογίαν τοῦ 
᾿πόκτονος, τὸ ἀνθρωποκτόνος, (ἄνϑρω- 
πόχτονὸς γὰρ; τὸ προπαροξύτονον, ὃ 
ὑπὸ ἀνϑρώπα φονευϑείς" ἀνθρωντοχ τόνος 
δὲ, ὃ ἃ οὐ Φονεύσας;) ξιφύκτονος 
ὠφειλὲν εἶναι ὃ ὑπὸ ξίφεος Φονευϑείς" 
᾿ξιφοκτόνος δὲ ὃ ξίφος φονεύσας, ὅπερ 

ξιφοκτόνους ἐεὶν ἀτοίῆον" ἐγνταῦϑα 

λέγει χεῖρας, τὰς διοὶ ξίφος φόνον ἐξ- 
γασαμένας. 



ΕἸΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ, ϑ: 

11. ΟΥ̓ΔΕΝ ἘΤ᾽ ΕΡΓῸΝ ἘΣΤΙΝ. ἀντὶ τῷ, ἐκ ἀναγκαῖον ἐςῖν. 
14. Ὡ ΦΘΕΓΜ’ ΑΘΑΝΑΣ. καὶ τῦτο ἄριςα πεποίητο!" φϑέγμα 

γὰρ εἶπεν, ὡς μὴ ϑεασάμενος αὐτήν" δῆλον γὰρ, ὡς οὐκ εἶδεν αὐτὴν, ἐκ 
τοῦ ΚΑ᾽Ν ΑΠΟΠΤΟΣ ΗΣ ΟΜΩΣ, τεῖέςιν ἀόραῖος. ΚΑῚ ΞΥΝ- 
ΑΡΠΑΖΩ, ΦΡΕΝΙ. ἤτοι ὀξέως συνίημι καὶ ἀντιλαμθάνομοι" τῆς δὲ 

φωνῆς μόνης αἰδϑάνετοι, ὡς ἐϑάδος αὐτῷ ἔσης" ἔςη μέντοι ἐπὶ τῆς σχη- 
γῆς ἡ ̓ Αϑηνᾶ" δέ! γὰρ τῦτο χαρίξζεδγοι τῷ ϑεατῇ" «σροϑεραπεύει. δὲ τὴν 
ϑεὸν ὁ Ὀδυσσεὺς, νἡὐ οὕτω λέγει τὰ Αἴαντος. ΚΩΔΩΝΟΣ. ἡ κώδων 

ϑηλυχῶς ᾿Ατ]ικῶς" κώδων δὲ καλεῖτοι τὸ “τλατὺ τῆς σάλπιγ[ος" ἀπὸ 
μέρες δὲ τὴν σάλπιγγά φησι. Πολλὰ δὲ ἐδη σαλσίγίων" εἰσὶ γὰρ 

᾿ Λιβυςικοὴ σάλπιγίες" εἰσὶν Αἰγύπτιοι: εἰσὶ Τυρσηνικοή" ττρῶτος δὲ 

᾿Αρχώνδας συμμαχῶν τοῖς Ηρακλείδαις ἤγαγεν εἰς Ἕλληνας τὴν Τυρ- 

σηνικὴν σάλπιγγα. Ὁ δὲ νῶς" καὶ σῇ τὸ φώνημα ἀκόω ἐξαιρέτως, ὡς 
Τυρσηνικῆς σάλπιγγος ὀξυφωνοτάτης οὔσης. ΤΩ ΣΑΚΕΣΦΟΡΩ. 
σακεσφόρος δὲ ὁ Αἴας οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ κατ᾽ ἐξοχήν. Ὅμηρος" 
(1λ.Η. 219.) 

Αἴας δ' ἐγγύϑεν ἦλϑε, φέρων σάκος, ἠῦτε πύργον. 

οἰκεῖον δὲ τῶτο τῇ Αἴαντος. 

23. ΤΡΑΝΈΣΞ. σαφὲς, ἀληϑές" καλῶς δὲ τῦτο ἐποίησεν, ἵνα ἐπι- 

κρεμὴς ἡ ἔτι ἣ ὑπόϑεσις, κοὴ τὸ ἄπιςον εἰς ἀμφίγνοιαν ἄγηται" δὲ ὃ 
ἘΘΕΛΟΝΤΗῊΣ τοῦτον ὑπέςην τὸν κίνδυνον, ἵνα γνῶσι τἀληϑὲς, πάν- 
τῶν τὴν αἰτίαν τ γεγονότος εἰς αὐτὸν ἀναγόντων. ΑΛΏΜΕΘΑ. τῷ 
γῷ λανώμεϑα. 

11, ΠΑΗΤΑΙΝΕΙ͂Ν, ἀτενίζειν, ὃ ὁ- 

 ρᾷν᾽ ἀπὸ τῇ ὕπίω τὸ βλέπω γίνετοοι 
“παπ|αΐνω «οιητικῶς, ὸ σημαίνει τὸ 
ἐπιτηρῶ, καὶ τοχώζομιοι, καὶ ππερισκο- 

πω. 
12. ΕΡΓῸΝ ἘΣΤΙΝ, χρεία ἐγίν' 

πὸ ἔργον τρία δηλοῖ, τὸ πρᾶγμα, τὴν 
χρείαν» τὴν δυσκολίαν, ἤ Ἀγ0ν τὴν ἐνόχ- 

λησι». ΕΡΓΙῸΝ, ἢ ἥ πρᾶξις, τἢ ἡ δυσκο- 
λία, καὶ Ω χρεία, καϑ ὃ λέγετοι ἐν- 

ταῦϑα" ,καὶ» ἔργον “λιμοῦ ἐγενόμην, ἤ ἢ- 

γ8ν ἀγώνισμα; ἀφ᾽ οὗ καὶ -τάξεργον 
'λιμοῦ ἐγενόμην, ἤ ἤγουν πάρεργον ὠγώ- 
γισμαᾶ; ὡς τοῦ λιμοῦ δηλονότι δρατη- 

ριωτέρε ὄντος, ἢ ἢ κατὰ τὴν ἐμὴν ἀπό- 
λειαγ᾽ κατὰ τοῦτο λέγεται "ὃ τὸ πα- 
᾿βανάλωμα, ἤγεν πάρεργον ἀνολωμα. 
, 17. ὩΣ ΤΥΡΣΗΝΙΚΗΣ. ὡς, ἀπὸ 

κοινῇ Φώγημα, σάλπιγγος. 

10. ΒΑΣΙΝ ΚΥΚΛΔΟΥ͂ΝΤ᾽, “τερισ 

ἐρχόμενον. 

22. ἘΧΕῚ ΠΕΡΑ͂ΝΑΣ. περαίνειν, 

τὸ τελριοῦν, καὶ τὸ συνασιαάζειν. Ἰρέον 

δὲ, ὅτι τὸ ἔχει περαίναις ἐςὶ κατὰ σύν- ᾿ 
ἡϑὲς ᾿ΑἸπικόν" λαμβάνεται δὲ ἀντὶ τὰ 
ἐπέρανε, εἰς τὸ ὥἔμα. διαλυομένης, τῆς 

μετοχῆς. Τὸ ὅλον οὕτως" ἐπὶ γὰρ ἃ 
νυκτὸς τῆσδε εἰργάσατο ἡμᾶς πρᾶϊμαι 

ἄσκοπον, τϑτέςιν ἀπροσδόκητον. ΕΙ- 
ΠΕΡ ΕἸΡΕΑΣΤΑΙ, τοτέσιν, εἰ πε- 

ποίηκε ταῦτα τὰ ἔργα ὃ Αἴας, ὡς ἐ- 

δύϑη φήμη. 
29. ΤΡΑΝΕΣ, Φανερὸν, σαφές. 

ἈΔΩΜΈΘΑ. λῶμα, τὸ ̓ πλανῶμοη» 
ἐφ᾽ οὗ ἄλη; ἣ πλάνη, Ὁ ἀλύειν, τὸ ἔν 

τινι χρεία γενόμενόν τινα αἰπορεῖν' καὶ 

ἀλύεσα κόμη, ἡ ἀταχίϑσα ἢ πλανω- 
μένη. 
Β9 



4 ΕΤΞ ΤΟΝ ΑἸΑΝΎΥΑ. 

26: ΛΕΙΑΣ ΠΑ͂ΣΑΣΞ.. τὰ ποίμνια, τὰ βοσκήματα, λείας φη- 
᾿σίν». ἔγϑεν καὶ γὰ λῃςής. χατὰ τὸ κύριον Ὅμηρος" ΓΝ ΟΥΘΝ 

Ληΐδα δ᾽ ἐκ πτεδία ἐρλγόλτο 
᾿ΚΑΤΗΝΑΡΙΣΜΈΝΑΣ. ἄκυρον. τὸ γὰρ σκυλεύειν, ἐναρίζειν, ὅτι , 
τὰ ἔ κὸν αν σκῦλα, ὌΝ τὸ ἀρηρέναι, καὶ ἐντὸς αὐτῶν εἶναι ἡμᾶς" ᾿ " 

παρ᾽ Ὁμήρῳ τοιδτόν ἐςιν᾽ (Ἴλ. Φ, 485.) : , 
Ἢ τοι βέλτεῤόν ἐςι κατ᾽ ὅρια ϑῆρας ΕΉΝΝ τ 

πῶς γὰρ "οἷόν τέ ἔςτ σκυλεύειν τὲς λέοντας, εἰ μὴ εἴη καὶ ἐπὶ ἀλόγων 

ϑώων τὸ φζυλεύεν ; Ἀλλ μαΝΣ ἐπὶ τῆς λεοντείας δορᾶς" 

τὸ δὲ σκύλον ἀνδρὶ ΠΑΛΑ͂Ν 

Γ᾽ γνόμενον νιφετῇ κοὴ βυνωρῇ ἔρυμα. 
εἰ ὁ ἘΠΙΣΤΑΤΑΙ͂Σ, τοῖς ᾿σοιμέσὶ" καλῶς δὲ τοῦτο, ἵνα μὴ, πᾶρά- Ὁ 
γένοιτό τις Ή» τὸ ΡΟΝ ΕΚΈΙΝΩ, ΠΑΣ ΤΙΣ ΑἸΤΙᾺΝ ἡ 
ΝΕΜΈΙ. τοόϑεν οὖν αὕτη ἥ ὑπόνοια : ὅτι ἄδέ τις αὐτὸν ἐν τῷ διδίῳ 

πηδῶντα μετὰ τ ξίφες γέωςἢ Ῥαινομένδ ὑ ὑπὸ τῷ αἵματος. 
32. ΚΑΙ ΤΑ ΜῈΝ ΣΗΜΑΙΝΟΜΑΙ. ἤγεν σηματίξομαι, διὰ 

σημείων γιγνώσκω" οἷον, σημέϊα ΝΡ τινὰ συντίϑημι ἀπὸ τῇ ἴχνες 
τὰ δὲ ἀπορῶ" τοιᾶτον γὰρ συμβαίνει ἐπὶ τὸς ἰχνευτὰς, ἐπιταρατὶομένων 
τῶν ὑχνῶν" διὰ δὲ τὴν μανίαν δυσίχνευτος ὴ ἐπιτεταραγμένη ἥ βάσις 
ὙΥΝΝ τᾶ Αἴαντος" καὶ ὅλως ᾿Θδυσσεὺς ἀναμένει τὸ ἀκριδὲς γνῶναι, ἵνα 
μὴ δοκοίη κατ᾽ ἀν προπετές τι πράτϊειν. ΚΑΙΡΟΝ Δ’ ΕΦΗ- 
ΚΕΙ͂Σ. εὐφυῶς ἄρχεται τῆς ὑποθέσεως ὁ ποιητὴς, ὥς τρανῶσαι τὸ 

πᾶν διὰ τῆς ᾿Αϑηνᾶς" ϑεραπεύει δὲ ᾿Οδυσσεὺς τὴν ᾿Αϑηνᾶν, ἵνα καὶ. ἐν. 

τοῖς ἑξῆς ἕξῃ αὐτὴν εὐμενῆ. 

30. ΕἘΤΝΩΝ, ταῦτα πρὸς τὰ ἐξ ἀρχῆς, ἵνα μὴ δόξῃ ἀγνοεῖν ἡ ϑεὰ 

τὸ τορᾶγμα. 

38. Η ΚΑΙ ΦΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ. ἐν τοῖς ἀμοιδαίοις καϊὰ βρρχὸ 
δηλοῦται ἣ ὑπόϑεσις" πυνϑάνεται δὲ πρῶτον, εἰ ἄρα πρὸς καιρὸν πονεῖ" 

» 5 ΨΎΩΝ 

20. ΟΠΤΗΡ, κατάσκοπος. ΝΕ- 

ὈΡΡΑΝΤΩ, γεωςὶ ἐῤῥαντισμένῳ, ὑπὸ 
Ι αἵματος' δηλονότι. ΦΡΑΖΕΙ, ἀντὶ τοῦ 
ἔφρασε. ΚΑΤ᾽ ΙΧΝΟΣ ΑΣΣΩ, κατὰ 

“πσόδας ηἴξα. ΣΗΜΑΙΝΟΜΑΙ, ςοχά- 
ζομαι!, συμδώγλω. ἘΚΠΈΠΛΗΓΜΑΙ, 
ἐξίσωμιαι, ϑαυμάξω. 

38. ΟΤΟΥ͂. οἱ ᾿Ατ]ικοὶ ἀντὶ τοῦ 
πἰσοτακτικοῦ ἄρϑρε, ἃ γενικῆς τῶν ἕγι- 
κῶν Ὁ οὗ “ἵν, μ᾿ ἀντὶ ΜΝ υστακτικοῦ τῆς 
δάικῆς Ὁ [ ᾧ, τὸ ὅτϑ λέγεσι, ὦ τὸ ὅτῳ, 

συντιϑέντες τὰ «ροτακτικὼ ἄρϑρα τὸ 
ποῦ τὸ τὸ τῷ μετὰ ὃ ἕ δ᾽ τούτοις ἄκο- 

“λονότι, 

λυϑήσαντες οἱ ποιηταὶ καὶ ἐπὶ τῶν 
σληϑυντικῶν τοῦτο ποιῶσι" λέγωσι ηὃ 

ὅτων, ὥντὶ 9 ὧν τινων, ὃ μόνον ὰ παρὰ 
ἕήτορσι, Ὁ δτέοις» ἐντὶ τοῦ οἷς τισιν" 
ἐπὶ δὲ αἰτιατικῶν ἐδέποτε τὸ τοιῖσ- 
τὸ γίνεται, οὔτε παρὰ τοῖς ᾿Αἡικοῖς, 

οὔτε παρὰ τοῖς ποιηταῖς. 

834, ΚΑΙΡΟΝ, κατὰ κἀπὸ τοτ- 

ἔςιν ἐγκαίρως. 

36. ἘΓΝΩΝ, ὅπως ἀκήκοας δὴ- 
᾿ τὉἡ ἐξῆλθες ζητῶν ἔπραξεν ὁ ο 

Αἴας. τὴ ΣΗ ΚΥΝΗΓΙΑ, ἐντὶ τοῦ 
τῆς κυνηγίας. 
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εἰ γὰρ αὐτός ἐςιν ὁ τὸν φόνον δράσας, πρὸς καιρὸν ἂν ἐη “πονῶν ὁ Ὀ- 

δυσσεύς" τὸ δὲ ΩΣ ἐν τῷ ὩΣ ἘΣΤΙΝ ἈΝΔΕΌΣ, ἀντὶ τοῦ ὄντως ἢ 

ἀληϑῶς κεῖται... 

ο 40. ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙ ΔΥΣΛΟΓΙΣΤΟΝ. ἐπύϑετο τπρῶτον, εἰ αὖ- 
τὸς ὁ δράσας" τα ὶ τὴν αἰτίαν πουνϑάνεϊα!" τὸ δὲ ΔΥΣΑΟΓΕΞΤΟΝ 
ἀμθμν τῷ (21.) ΠΡΑΤῸΣ ΑΞΣΚΟΠΟΝ. ἀγνϑέϊ. γὰρ ἔτι τὴν μᾶ- 

νίαν. 

41. ΧΟΛΩ ΒΑΡΥΝΘΕΙΣ. δ᾽ μὲν ̓Οδυσσεὺς Δ οὐύθῃ σορὸς 
τί αὐτῷ χρήσιμον" ἡ δὲ τὴν αἰτίαν ἐπήγαγεν, ὑφ᾽ ἧς κινηθεὶς εἰς χἅλον 
ἤχϑη" τοῦτο γάρ ἔς! τὸ λεῖπον τῆς ὑποθέσεως" ἤδη δὲ τὴν μανίαν αὐτῇ 

» ὃν 6 

σημαίνει, ὅϑεν αὐτῷ ἣ πλάνη. γεγένηται... Ἡμεῖς δὲ ὡς ὁ τροεπιςάμε- 

γοι τὰ τσράγματα ἀμδλυξερὸν κατανοῦμεν, 
44, Ἡ ΚΑΙ ΤῸ ΒΟΥΛΗΜ.. ἐρσδὸ “-:ῶς μόνος. ὧν ν πρὸς τλη- 

ϑος ἐδύνατο μάχεσϑαι. ΒΟΥΛΕΥ͂ΜΑ φησί" μὴ λέγε βέλημα: ὁ γὰρ 

ἦν, ἀλλὰ πρᾶγμα. 

45. Κ᾽ΑΝ ΕΞΕΠΡΑΞΑΤ᾽. γράφεται καὶ ἘΞΕΠΡΑΞ ἘΝ. 

48.Η8 ΚΑΙ ΠΑΡΕΣΤΉ. ἀντὶ τοῦ ἐπλησίασεν ἡμῖν, καὶ ἐπὶ “τὸ 

Ἕξρμα, τῆς ὁδοῦ δηλονότι, ἀφίκετο. 

.40. ΣΤΡΑΤΗΓΙΞΙ͂Ν ΠΥΛΑΙ͂Σ. ταῖς τῶν σκηνῶν τοῦ ᾿Αγαμέμ.- 

γογος νὰ τοῦ Μίενελάδ. ΕΣ 

50. ΜΑΙΜΩΣΑΝ. γράφεται ̓  ΔΙΨΩΣΆΝ. 
51. ἘΓῺ ΣΦ᾽ ἈΠΕΙΡΓΩ. ὅτι πρροσχορὲς ἦν διηγημαῖικῷ, ὄδει τὸ 

-αᾶν διεξελθεῖν" τὸ δὲ ἑξῆς" ἐγώ δ ἀπείργω τῆς ἀνηκέςϑ χαρᾶς" χα- 

ράν. φησι; τὴν ἐπὶ τῷ δοκεῖν τοὺς “Ἑξλληνας ἀνῃρῆδδοι" ταύτης οὖν αὐτὸν 

40. ΠΡῸΣ ΤΙ, βλέπων, ἀφορῶν 
δηλονότι" πος, ποῖον «σκοπὸν ἀφορῶν. 

ἯΞΕΝ, ἀντὶ Φ' ἤϊξε, Γ ἐκίνησεν οὕτω 
χεῖρα. ΔΥΣΔΟΓΙΣΤΟΝ" ἔςι δὲ ἀντὶ 
ἐπιῤῥήματος, ἀντὶ τοῦ δυσλογίσως" 

ὥσπερ ταχὺς ἤλϑεν, ἀντὶ δ᾽ ταχέως. 
42. ΤΙ ΔΗΤΑ. πῶς δὴ κατὰ τῶν 

“ποιμνίων βαρεῖαν ἐποιήσατο τήνδε βά- 
σιν; ΠΟΙΜΝΑΙ͂Σ ἘΠΕΜΠΙΠΤΕΙ, 

ἀντὶ τοῦ ἐπὶ ταῖς ποίμναις, τοτέςι 
κατὰ Ἃ ποιμνίων" βάσιν ἐ ἐποιήσατο 
ὄφειλεν εἰπεῖν" ὃ δὲ τὸ τὴν ὑπόϑεσιν 

αὐτοῦ ϑέλων δυλῶσαι, ἐμπίπῆει λέγει" 

τοιοῦτον καὶ τὸ, ἔκειρε Φόνον, Ω τὸ, 

κυκλῶντα. βάσιν. 
44. ὩΣ. συνυπακούεται τὸ οὕτως" 

ὃ δὲ ΚΑΙ αὔξησιν ἔ ἔχοι τῆς υὑποϑέσε- 

ὡς, Τὸ πᾶν οὕτως ἄρα τὸ αὑτὴ ἢ 

βελὴ κατὰ τῶν ᾿Αργείων ἦν, οὕτω με- 

γοΐλη δηλονότι οὖσα ; Η 

46. ΠΟΙΑΙΣῚ ΤΟΔΜΑΙΣ ΤΑΙ͂Σ- 
Ὲ: ποῖαι εἰσὶν αἱ τόλμα αὗται, 

αἷς ἔμελλε τοῦτο ποιήσειν; ὅμοιον τῷ» 

Τίνας ποϑ' ἕδρας τάσδε μοι ϑοάξετε ; Σ 
ἐρωτῷ ὁ ̓ Οδυσσεὺς, πὼς μόνος ὧν πρὸς 

πλῆϑος ἐδύνατο μάχεσθαι, ἢ ἤγδν πέος 

ἦσαν αἱ τόλμαι». αἷς ἐϑάῤῥει, τί ἣν τὸ 

ϑράσος. τῶν ̓ Φρενῶν, δι᾿ οὗ ὅ ἐϑαῤῥει “οι - 

σαι τοῦτο. 
50. ἘΠΕΣΧΕ. ὑκώλυσε Θ᾽ φόνα 

τὸν χεῖρα μανικῶς δρμῶσαν" ἐπέχω, 
τὸ κωλύω" ὃ, ἱπίχν ἢ οἰκία τοσοῦτον 
διώςημα, ὦ ἀντὶ 5 ἐπικρατεῖ" νὉὁ ἐπέχει 
τις τοῦ διδασκώλε τάξιν. 

51. ἘΓΩ ΣΦ᾽ ΔΕΗΕΙΕΓΩ, ἤγουν 
ἐγὼ αὐτὸν ἀπεῖρξα᾽ ἀπὸ τῆς ανηκέγου 
Β8 
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δ ΕΥΣ ΤῸΝ ΑἸΑΝΈΑ. 
τῆς χαρᾶς ἀπέρξα, δυσφόρες γνώμας ἐμβαλοῦσα τοῖς ὄμμασι" καλῶς 

δὲ εἶπέ ΓΝΩΜΆΑΙΞ' οὐ γὰρ κλέψαι φησὶ τὴν ὄψιν, ὥςε μὴ ὁρᾷν, ἀλλ᾽ ΄ 
ἐπ᾿ αὐτῇ γνώμην δύσφορον ἐπιδαλεῖν, ὡς οἴεὅγαι ἰδεῖν τὰ μὴ ὄντα" τοῦτο 
δὲ οὗ τῶν ὀφθαλμῶν ἁμάρτημα, ἀλλὰ «πολὺ τορότερον τῆς διανοίας. 
ΞΎΜΜΙΚΤΑ ΤῈ καὶ καὶ τὰ ἑξῆς" ποεριφραςικῶς τὰ βεκόλια. ΑΔΑΣΤΑ, 
να να ἀμέριςα" “ὐιϑανὸν δὲ χοὴ πρὸς τὸ τολῆϑος" ἀλόίο γὰρ 
εἶναι εἰκὸς τὰ μεμερισμένα. 

55. ἘΚΕΙ͂ΡΕ,. ἀντὶ Τοῦ, ᾿κείρων ἐπήει. ΚΥΚΛΩ ΡΑΧΙΖΩΝ: 
κατὰ πάντα τόπον τῆς ἐπαύλεως σῴφάξων καὶ διαχόπϊων" διὰ τὸ τὴν πρώ- 
τὴν αὶ μεγάλην διακοπὴν κατὰ ῥάχιν γίνεδγα!" ἐκ μεταφορᾶς καὶ τοὺς 
μεγάλως κακδργοῦντάς, ῥαχιςὰς φαμέν. 

; 57. ΔΙΣΣΟΥ͂Σ ΑΤΡΕΙΔΑΣ. αἰτϑανῶς τούτων τὰ ὀνόματα εἶζεν" 

κατ᾽ αὐτῶν γὰῤ πλείων ἡ ἀγανάκτησις, ὡς τῆς ἀδικίας ὡρόκαταρξα- 

μένων" τὸ δὲ τῷ ᾿Οδυσσέως ἐταμιεύσατο τῷ Αἴαντι, ἵνα κοὴ μεῖξον εἴη 

τὸ τάϑος, αὐτοῦ φανερῶς ππαραπαΐοντος" κἀπειδὴ γέλοιον, αὐ γήρυτίο. 
τὸν Αἴαντα λέγειν ὸ παρενοχλεῖν τοῖς ϑεαταῖς, εἰ πρϑειρήκει πάντα ἣ 
᾿Αϑηνᾶ. ΚΤΕΊΝΕΙΝ ΕΧΩ͂Ν. γράφεται ΠΑΡΩ͂Ν. 

58. ἘΜΠΙΠΤΩΝ. γράφεται ἘΜΠΈΕΣΩΝ, ἢ ΕἘΜΠΙΤΝΩΝ,. 
50. ΦΟΙΤΩΝΤΑ. ἀντὶ τοῦ, μαινόμενον" φόϊτος γὰρ, ἡ μανία" ἢ 

ΝΡ ύέμννον ἐν τοῖς ποιμνίοις διὰ τὴν μανίαν" λέγει γὰρ ΜΑΝΙΑ͂ΞΙ 
ΝΌΞΟΙ͂Σ. ἢ ἀναςρεφόμενον ἐν τῇ μανίᾳ. ἘΠΕ ΕἘΡΚΗ ΚΑΚΑ. γρά- 
ζεται ἘΣ ἘΡΙΝΝΥΝ ΚΑΚΗΝ. 

δὶ. ἘΛΩΦΗΣΕΝ. ἐπαύσατο: ἀπὸ τῶν ὑποζυγίων" ὅϑεν χαὶ τὸ, 
εὐλόφως φέρων. ΤΟΥΣ ΖΩΝΤΑΣ. τοὺς ἐγ ίός. τῶν βοῶν δήσας, ὡς 
αἰχμαλώτες ἄνδρας, ἃ ἄγα, κοὴ τὰ λοιπὰ ποίμγια" πιϑαγὸν δὲ καὶ τοῦτο 

τροειρῆδγαι, ἵνα, ὅ᾽ ὅταν εἴπῃ ἡ Τέχμησσα τερὶ τῷ κριοῦ, προεπιςώμεϑα 

“τοῦτο. 

χαρᾶς, ἐμβαλοῦσα τοῖς νοητοῖς αὗτοῦ 
ὄμμασι γνώμας, ὑπολήψεις ϑυσφόρο:" 
εὔφορον, τὸ ἐλαφρόν' δύσκολον δὲ, τὸ 
δυσκόλως φερόμενον" ἀπὸ ᾧ 5 μὸν, εὐφό- 

ἤωξ» ἀντὶ τῷ ὐχερῶς; παρ Ἱπποχρώ- 

χεὶ" ὥπὸ τούτο δὲ, εὐκόλως φέρειν; ᾧ 
ἐνωντίον τὸ δυσφόρως ̓  ἤγϑν δυσξαξάκ- 

ἀως" ἐνταῦθα δὲ ΔΥΣΦΘΡΟΥ͂Σ ΓΝΩ- 

ΜΑΣ λέψει, τὰς κακῶς φερομένας, κα 
μὴ εὐοδομένας; ἤγδν παραφόρες. 

δ4. ΒΟΥΚΟΛῺΝ ΦΡΟΥΡΗΜΑ- 
ΤΑ; βεκόλιά, ποεριφραςικῶς. τὸ δὲ 

"σῶν τῆς συντάξεως" σύμμικτα βεκό- 
λιᾳ τῆς λείας, τὰ ἈΔΆΣΤΑ, ἤγον τὰ 

ἀμέριςα. 
δ5. ἘΚΕΙ͂ΡΕ. ἐντὶ ̓ξ, κεΐρων ἐποί- 

σε Φόνον πολλῶν 'κερασφόρων ζώ, 
δ0. ΦΟΙΤΩΝΤ, δρμῶντα" φευγᾷ: 

λέγεται τὸ ἐπί τι συχνῶς πορεύεσθαι, 
"ἢ τὸ μα νεδδαι. 

62. ΣΥΝΔΗΣΑΣ. συνδεῖν, τὸ ὧμ- 
φοτέρας τὰς χεῖρας δεσμεῖν. 

63. ΚΟΜΊΖΕΤΑΙ. κομίζω, τὸ φέ- 
ρὼ" κομίζομοι δὲ, τὸ λαμίδανω. 

64. ΕΥ̓ΚΕΡΩῺΝ ἈΓῬΑΝ, ἤγουν 
εὐφυῶς ἔχεσαν ἐσὶ τοῖς χέρασι, ἊΣ 

χερασφόρον' τἢ εὐκεέρως ταῦρος, ὃ καὶ 
κέρατα ἔχων. ΑἸΚΙΖΕΤΑΙ, Λλν τῇ 



ΒῈΣ ΤῸΝ ΑΙΑΝΤΑ. : 
66. ΔΕΙΞΩ, ΔῈ ΚΑΙ ΣΟΙ. σιϑανὴ ἡ παρείσοδος τοῦ Αἴαντος" 

ὅτω γὰρ μεῖζον γίγνετοι τὸ τοτάϑος τῆς τραγῳδίας, τῶν ϑεατῶν νῦν μὲν 
-τ-αραφρονοῦντα, ὀλίγῳ δ᾽ ὕςερον ἔμφρονα ϑεωμένων" καὶ ἵνα ἰδὼν ὁ Ὃ - 
δυσσεὺς ἐξείπῃ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν" οὕτω δὲ καὶ ἡ εὔνοια τῆς ᾿Αϑηνᾶς 

ἐνδείκνυται εἰς τὸν ᾽Οδυσσέα. 

72. ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑ. ἀντὶ τῷ τιμωρίαν ἀπαιτᾶντα, ἢ ἐπιξα- 

λόντα μετὰ εὐθύνης. ΠΡΟΞΜΟΛΕΙ͂Ν. τετέςιν ἐξελϑεῖν. 
75. ΟΥ̓ ΣΙΤ’ ΑΝΕΞΗ. ἐπιςρέφει ἡ ̓Αϑηνᾷ, ὡς οὐδενὸς ἐσομένε 

καχοῦ. 
76. ΜΗ ΠΡῸΣ ΘΕΩΝ. «παραιτεῖται ᾿Οδυσσεὺς, οὐχ ὡς χκωμῳ- 

δοῦντος τῷ ποιητῇ δειλίαν τῷ ἥρωος" οὕτω γὰρ ἂν ἀφαιρεϑείη τῆς τρα- 

γῳδίας τὸ ἀξίωμα" ἀλλὰ τὸ εὐλαβὲς ἐνδείκνυται" ἔμφρονος γὰρ ἦν τὸ 

τῷ μεμῃνότι τσαραχωρεῖν" ὅρα γὰρ, οἷον ἦν τοροελϑόντα ἐχεῖνον ϑεά- 
σαῦγαι τὸν ἐχϑρόν. 

77. ΤΙ ΜΗ ΓΈΝΗΤΑΙ. μή τι γένηται φοδῇ ; οὐχ ὁ αὐτὸς ἦν καὶ 
πρότερον ἄνϑρωπος : ἀλλ᾽ οὐδὲν ὑμᾶς εἰργάσατο κακὸν, ἡμῶν ἐπιμελϑ- 

μένων. 
78. ΤΩΔΕ Τ᾽ ΑΝΔΡΙ. δεικτικῶς, ἀντὶ τῷ ἐμοὶ, τῷ ̓ Οδυσσεῖ. 

79. ΟΥ̓́ΚΟΥΝ ΤΈΛΩΣ ΗΔΙΣΤΟΣ. σκληρὸν μὲν, τὸ λέγειν 
ἐπεγγελᾷν τοῖς ἐχϑροῖς" ἀλλὰ ϑεός ἐςιν, ἐκ εὐλαδεμένη τὸ νεμεσητὸν, 
ἄλλως τε καὶ πσαροξύνεσα τὸν ᾽Οδυσσέα φησίν. 

80. ΕΜΟΙ ΜΕΝ ΑΡΚΕΙ. μέτριον διεφυλάχϑη τὸ τῷ Ἰθδυσσέως 

ἦϑος, διὰ τὸ μὴ ἐντρυφᾷν τοῖς κακοῖς. ἘΞ ΔΟΜΟΥ͂Σ. ποιητικῶς εἴ- 

ρήται ἀντὶ τῇ, ἐν δόμοις. 

67. ΘΡΟΗ͂Σ. ϑροῶ, τὸ λέγω ποι- 
ηπικῶς" καὶ ϑροῦ, τὸ ϑορυξῶ, κοι- 
γῶς. 
᾿ 68. ΣΥΜΦΟΡΑΝ ΔΕΧΟΥ͂. τοτ- 
ἔρσι, μὴ ἰδὼν τὸν Αἴαντα, δίξη συμθρ- 

ρον οἰκείαν ἤγεν βλέπων αὐτὸν τοι- 
ὥσδε διακείμενον, μὴ λυπηϑῆς ἐπ᾿ αὖ- 
τῷ. ἼΑλλοι δὲ οὕτως ἐξηγδῆαι" μὴ 
συμφορον δέχα τὸν ἄνδρα, τοτέςι μὴ 
οἰηϑῆς παϑεῖν τι κακὸν ἐξ αὐτοῦ. 
60. ΑΠΟΣΤΡΟΦΟΥ͂Σ, εἷς τοπίσω 

γραμμένο διώτροφοι ὀφϑαλμοὶ οἱ Θ᾽ 
Ῥμαινομένε, καὶ οἱ ἐπ᾿ ἄλλο βλίποβαες, 
εἶτα κατ᾽ ἄλλο δοκθήϊες βλέπειν" επός 
σροῷοι δὲ, οἱ ὄπιοϑεν ἐ ἐσρωμμένοι. 

ἘΓΩ ΤᾺΡ, ἐγὼ διερραμμένας 
ποιήσασα τς αὐγες Ἢ ὃ ὀμμάτων αὐ- 
τοῦ, ὠπείρξω ϑεώσα δι τὴν σὴν πρόσ- 

οᾧιν. 
72. ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑ. εὐθϑύνω, 

τὸ κατ᾽ εὐθεῖαν ἄγω, Ὁ κυβερνῶ, ἢ τὸ 
κολάζω" καὶ ἐπευϑύνω ἐπὶ τῶν αὐτῶν 

ὁμοίως" "" τὸ ΠΡΟΣΜΟΔΕΙ͂Ν ἐκ ἀπὸ 
τοῦ μολέω, μολῶ σίνετοι" ἄχρηξον ὃ 

τῶτο αλλ ἀπὸ Φ μόλω. 

75. τ᾿ ΣΙΡ᾽ ΑΝΈΞΗ' σίγα, ῥῆ- 
Εν ἀντὶ φ᾽ σιώπα" "ὁ σῖγα, ἐπίῤῥημα 

ὠντὶ 9 9 σιωπηλῶς, ὕπερ ἔχοι βραχεῖαν 
τὰν λήγεσαν. 

77. ΠΡΟΣΘῈΝ ΟΥ̓Κ ΑΝΗΡ. 

πρότερον μὲν σδγς ἦν οὗτος ὑκεῖνος ὅς 
ἐξι τὸ τανῦν Ε 

78. ναὶ, αὐτὸς ἐκεῖνός ἐσυν" ἀλλ᾽ 

ὅμως ἐχϑρὸς ἦν ἐμοὶ ὁ πρότερον, καὴ 
τανῦν ἔτι “ν ἐχϑρός ἐςί μοι. 

Β4 



8 ο ΕἹἸἾΣ ΤΟΝ ΑἸΑΝΤΑ. 

81. ΟΚΝΈΕΙΣ. ἀντὶ τὸ Ψῃ» σουκνῶς ΒΡ τίϑησι τὸ ὀκνεῖν, ἀντὶ. 
τοῦ φοθδεῖδγο. ΑΝ ὅσῳ 
“82. ΦΡΟΝΟΥ͂ΝΤΑ ΓᾺΡ ΝΙΝ, ἑκατέρῳ τὸ οἰκεῖον 'παράκοπαι, : 

αὶ ὃ χρὴ τὰ τοῦ ᾿Οδυσσέως φρονιμώτερα οἴεδγοι τῶν τῆς ᾿Αϑηνᾶφ' ἀλλ 

ἐκεῖνο σκοπεῖν, ὅτι ἡ μὲν μετὰ ταῤῥησίαὶ διαλέγεται; ὡς ϑεός" ὁ δὲ: 

ὑπεςαλμένως,, ὡς ϑνητὺς, τὸν καιρὸν ὁρᾷ, ὅτι ὁμόσε χωρῆσαι τῇ μανίᾳ 

τϑ ἔχϑρβ ἐχ Ἀρσρϑ φρονᾶντα γὰρ αὐτὸν ἐκ ἂν ἐξέςην. δ᾽ μμαγθρρομῆ : 

τὸ δὲ νῦν ἐκς ναι. ἃ τῷ Αἴαντι, ἀλλὰ τῇ μανίᾳ: ἊΦ ἀλῶς ἣ 

85. ΒΛΈΦΑΡΑ ΚΑΙ ΔΕΔΌΡΚΟΤΑ. εἰ νὴ βαύτοντα, τὰ θὲ 

φαρα αὐτοῦ ποιήσω μὴ δεδορκέγαι. 

Ἐ0: Ὦ ΟΥ̓́ΤΟΣ. διὰ τοῦ ΘΥΤΟΣ μὰ “τοῦ Ὁ ἌΤΑΣ τη ἥ “ον 
ἢ ὅτι καὶ ἄκος να ἐκάλεσεν ἈΟΡΝ, ὅτε κοὴ ̓ Οδυσσεύς φησι, Τί δρᾷς᾽ ̓Α- 

ϑάνα" ἢ ὡς νὰ τορότερον, ὑπότε ἐδόκει συλλαμβιδάνειν αὐτῷ πρὸς τὴν ἀν- 

αἰρεσιν. : ᾽ 

900. ΤΙ ΒΑΙΟΝ. οὐδὲν, ὀλίγον, ἀντὶ ἮΝ οὐδὲ ὅλως" σύμμαχοϊι δὲ. 
αὐτὴν νομίξει, ὡς νὴ ἐν τοῖς ἑξῆς φησιν, Ὡς εὖ “παρέξης. 

91. Ὡ ΧΑΙΡ᾽ ΑΘΑΝΑ. ἐπέγνω μὲν τὴν ᾿Αϑηνᾷν" τὰ δὲ ἐξῆρχε τᾷ 

-παραπαίονῖος" ὅτω γὰρ ἂν προκόψειεν ἣ ὑπόϑεσις" ὁ πορανϊελῶς δὲ ἀπώ- 

λεῖο αὐτοῦ τὸ ἡγεμονικόν. ἀλλ᾽ ἣ μανία γέγονε περὶ. τὸ λογιςικόγ" 

ἐμέμνητο μὲν γὰρ ὡς ἐχϑροὺς ἀνελὼν, περὶ τὸ τσρόσωπον δὲ ἐσφάλλεῖο, 

ὅτι ποίμνια ἀνεῖλε καὶ διελογίζεῖο ἄνδρας ἀνῃρηκέναι. Α 
96. ΤΟ ΜΗ. τὸ μὴ οὐχὶ βάψαι τὸ ξίφος εἰς τὸν ςραῖόν. : 
"Ὁ7. ἩΧΜΑΣΆΑΣ, σὺν αἰχμῇ ἐκίνησας. 

98. ΑἸΑΝΘ᾽ ΟΙΔ᾽ ΑΤΙΜΑΣΟΥ͂Σ᾽. ἐὰν δασυνϑῇ τὸ ΟἹ, ἔςιν ἐπὶ 
τῶν ᾿ΑἹρειδῶν" ἐὰν δὲ ψιλὸν, τὸ οἶδα, ἀν]ὶ τοῦ ἐπίςαμοι. 

100. ΤΑΜ’ ἈΦΑΙΡΕΙΣΘΏΝ..- καλῶς τὰ ἐμὰ ἔρη; ἀδὶ τοῦ, τὰ 
ἀνήκογά μοι, οὐχ, ἃ δεῖ μὲ λαθεῖν" ὡς ἰδίων ἀπεςερημένος. ἢ 

81. ΟΚΝΈΙΣ. “ὀκνῶ, τὸ φοξῶμαι» 
τ τὸ ῥαθυμῶ. 

88. ΤΥΧΕΙ͂Ν, ἀντὶ ΜΝ εἶναι" τὸ 

τυχεῖν τὸ τὸ τυγχάνειν μετοὶ μετοχῆς 
χαϊτϊονταν" λαμβάνεται δὲ ἀντὶ τοῦ, 

ἐκ θ΄ κατὰ τύχεν. Ἱξέον δὲ ὅτε ἐπὶ 
Ω τοιούτων εἰς τὸ ῥῆμα τῆς μετοχῆς 
ἐεὶ συνάγετοι ἃ λόγος: οἷον, “ἔτυχε 

ποιήσας, ἀντὶ ϑ᾽ ἐποίησε, ὦ» ἔτυχεν 
εἰναλώσας, ἀντὶ Θ᾽ κατανάλωσε" ἐπαῦ- 
ϑχᾳ δὲ; ἤϑελον ἃ ὧν εἶναι ὠκτός. 

οῦ.- ἌΔΤΟΝ, τὸ Μμικρόν' λέγει δὲ 
ἐνταῦθα. ἀντὶ Ὁ ὀδέν' ἔχει δὲ τὸ πᾶν 
ὥτως" τί οὐδ᾽ ὅλως ἐντρέση, ἤγϑν ἔπι- 

τεέφη οὕτως, ἐμοῦ δηλονότι, τῆς συμ- 
μάχϑ ; : 

06. ΚῸΥΚ ΑΠΑΡΝΟΥ͂ΜΑΙ Το 

ΜΗ. ὠφειλεν εἰπεῖν, οὐ λέγω τὸ οὐχί" 
: ἐπεὶ δὲ ἃ ἀάχάοςς ἔχεν, τὸ οὐχὶ» λέγει. τὸ 

ἀρνοῦμιου» οἷον ἀρνούμενος λέγω" τοῦτο. 

δὲ σύνηϑες γἡὐὸ παραὶ τοῖς κοινοῖς. ο΄ 
98. ΑΤΙΜΑΣΟΥ͂Σ᾽, καταφρονή- 

σϑσι" ἀτιμάξω, τὸ καταφρονῶ" ὦτι- : 
μῶ δὲν τὸ ἄτιμον ποιῶ. 

100." Τ᾿ ΑΜ΄. τὸ ἀνήκοντα. ἐμαὶ 
ἀφαιρείόδωσαιν. ὅλα" ᾧσστερ ἀπὸ, τοῦ" 
ἀφαιρείδδωσᾶν. τὸ, ἀρῦκλιν κωταὶ 

συγκοπὴν; ϑτως ΩΣ πὸ Ὁ Ὁ ᾿λεγέτωσαι» 
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εἶοΣ. ΠΟΥ ΣΟῚ ἘΥΧΗΣ; Ἡ ΠΕΦΕΥΤῈ ΣῈ. οὐχ ὡς δια- 
ξέκχεσά. φησὶν, ὡς ἂν εἴποι τις, ἔϑανεν ἢ πέφευγέ σε : ἀλλὰ ἸρδΝνμν: 
ὑξσα" φηδὶ γὰρ, πέφευγε δή σε ὁ ̓ Οδυσσεύς. 

103. ΤΟΎΠΙΤΡΙΠΤΟΝ ΚΙΝΑΔΟΣ. τὸ ἐξῶλες μαρία ̓ἢὸ παν- 

ἔργον" κίναδος γὰρ ἣ ἀλώπηξ' πάνυ δὲ καϊαϊρέχει τοῦ ᾿Οδυσσέως; ὡς. 
ἐχϑίξε: ἘΞΗΡΟΥ͂ Μ’ ὉΠΟΥ͂. ὅπο τῆς τύχης ἐςὶ δηλονότι. “΄ 
τ 04. ἘΝΞΤΑΤΗΝ. ἀν]ὶ τοῦ ἐχϑρὸῃ ὃ ἀν]παλον" ἤτοι καϊὰ πάνϊα 

ἐμέρ (μελόν ὅοις ἢ ἰδικῶς ἐπὶ τῆς κρίσεως μόνον, οἷον, τὸν ἀν]ίδικον" κυ- 

ρίως δὲ ἐνςάτης, ὁ ἐν τῇ ὁδῷ ἀν]εςηκώς τινι, ὡς εἰρλέγοι τις τὸν ἰδ δί- 

ποδα τοῦ Λαΐδ. ; 

“105. ΗΔΙΞΤΟΣ. καϑ' ἡδονήν μοι. ΔΕΣΜΩΤῊΣ λέγεϊαι κοὴ 

αὐτὸς ὁ ῥέσμεῦς, ὡς ὃ δεσμώτης Προμηϑεύς" καὶ ὁ δεσμῶν, ὡς ἹΚρατῖν» 

ἐν Πυϊίνῃ ἐπὶ τῶν δεσμοφυλάκων" 
Ὄνψει γὰρ αὐτὴν ἐχϊὸς ὁ τσολλϑ ΨΝ 

εἰν ο Παρὰ τοῖσι δεσμώταισι καϊαπιτ]εμένην. 

1198. ΕΡΚΙΟΥ ΣΤΕΓΗΣ.. τῇ σπεριφράγμαϊος τῆς αὐλῆς, ἢ τῆς ἡ 

τοῦ ἅτος ςἔγης" ἕρκιον γὰρ, τὸ δῶμα. 

110. “ΜΑΣΤΙΓῚ. ἐν]εῦϑεν ἡ ἐπιγραφὴ τῇ ϑῤμνρα ἃ πρότερον φο- 
γεύω αὐτὸν; πρὶν ἂν μας ίξω. 

112. ΧΑΙΡΕΙ͂Ν ΑΘΑΝΑᾺ Τ᾽ΑΛΛΑ. τὸ ἦϑος τῆς ἀδωρυμανῶς 

ἀρχαῖον" ἔς! δὲ νῦν τὸ χαίρειν ἀντὶ τοῦ,. χαρτῶς ἐμοὶ λέγειν" φησὶ δὲ, 

ὡς καϊὰ τὰ ἄλλα ἐΐκων τῇ ϑεῷ, τοῦτο δὲ ἀν]ιδαίνων" ὑπεροπ]ικὸν δὲ τὸ 
ἦϑος αὐτοῦ ἐνϊεῦϑεν ἐνδείκνυϊοι ὁ ποιηϊὴς, ἐπεὶ πάνυ τορόσκεῆοι ὁ ἀκροα-- 

“ὸ ᾿χαρορί ὦ ὅσω τῆς μωροῖμαι 

ταύτης. 

102. ΠΟΥ͂ ΣΟΙ ΤΎΧΗΣ. ἐν ποίῳ 

μέρει ὦ τύχης, ἤψεν. ἐν σποίςι τύχη, 
ἐτάχϑη ὑπὸ σοῦ ; 

103. ΤΟΎΠΙΤΡΙΠΤΟΝ ΚΙΝΑ- 

ΔΟΣ. τὸ ἐπίτριπῆον κίναδος ὦ ὡς ἐπίϑε- ' 

τον λαμξάνετωι, ἤ ἤγξδν τὸ “πανοῦργον 1) 

ἐπιτριδῆ ἧς ἄξιον ϑηρίον. 
104. ΕΓΩΤ᾽ ΟΔΥΣΣΒΑ. οἱ ᾿Ατ- 

τικοὶ ἐν τοῖς ΩΝ τοῖς δεομένοις ἀ ἀπο-. 
"κρίσεως διὰ Ὁ γαὴ» λέγωσι τὸ ΕΓΩΤΕ, 

ἢ ΜΑΛΙΣΈΑ, ᾿ τοιῶτόν ων Γ ἀρκᾶν- 

ΤΩ τούτοις" ἐν οἷς δὲ τὸ οὐχ, ἁρμόζει 
-ἐν τῇ «ποχείσει, λέγεσι τὸ ΜΑ πω- 

εμοτικὸν, τὸ ἀρκοῦνται τότω. 
᾿ΞἘΝΣΤΆΤΗΝ, τὸν ἐχϑρὸν, δ ὠντί- 

“ταλον, Σ᾽ ἐμιποδών σοι ἱσώμενον. 
108. ΠΡῸΣ ΚΙΟΧΝ᾽, πρὸς τεῦ κίονι 

- 9 δύματος" ὃ κίων ὡρσενικῶς" «-αρὰ 

δ τοῖς Ἴωσι; Ω κίων ϑηλυκῶς" καὶ 

“πολλὰ ἕτερα ἀξσενικῶς γραφόμενα, 

ϑηλυχῶς οὗτοι ποροφέρεσιν, 
109. ΤΙ ΔΗ͂ΤΑ ΤΟΝ ΔΥΣΤΗ͂- 

'ΝΟΝ ἘΡΓΑΣΗ͂ ΚΑΚΟΝ. ταῦτα διὰ 
μέσε" οὀκκόπῆει γὰρ ἢ ̓ Αϑηνῶ τὸν αἴ- 
ἄντὰ Ῥ. λόγε. τὸ δὲ ἑξῆς οὕτως" ἕως 

ἂν διϑεὶς πρότερον πρὸς τὸν κίονα τὸν ὁ 

ἑρκίε τῆς τέγης, μάςιγι φοινιχϑεὶς τὰ 

νωτῶ ϑανη. Ἐργαζομαί σε κακὸν μὰ 

δύο αἰτιατικῶν, Ὁ “ποιῶ σε κακόν". Ὁ : 

μετὰ ἐπιῤῥηματος, «οιῶ σὲ κακῶς, τῷ 

ἐργάζομαί σε κακῶς, : 

111. ΔῈ Τ᾽ ΑΙΚΙΣΗ͂, τοιῷδε 
τρόπῳ μαείξης:... 00 : 

112. ΧΑΙΡΕΙΝ. ΑΘΑΝΑ. ὟΣ, 
σοι ἐφίεμωι, ὦ ̓ Αϑάνα, χαίρειν κατὰ 
τὰ ἄλλα; ὅσα με κελεύεις" καϊὰ τῶτο 
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τὴς τῷ Αἴανῖ, διὰ τὴν συμφορὰν, καὶ μονονεχὶ χαλεπαίνει τῷ ποιητῇ, ἵνα 
δόξῃ ἀξιοπαϑεῖν ὁ Αἴας, μὴ ὑποϊεϊαγμένος τῇ δαίμονι. Αλλως" ἐφίεμαξ 
σε εἰς τὰ ἄλλα κελεύειν μοι, τὸ χαίρειν ὡς πειδομένα μι8" εἰς τοῦτο δὲ 
μόνον οὐκ ἀκούσομωή σε. 

1156. ΩΝΠΕΡ ἘΝΝΟΕΙ͂Σ. γράφει! ἘΝΝΕΠΈΕΙΣ. 

118. ΟΡΑΣ ΟΔΥΣΞΕΥ. παιδευϊικὸς ὁ λόγος, καὶ ἀποϊρεπικὸς ᾧ- 
μειρϊημάτων, καὶ διὰ τῦτο ἐπίτηδες καὶ τῷ ̓ Οδυσσεῖ καὶ τῷ ϑεαῖϊῇ ὑπέδειξε 

τὸν Αἴανῖα, δηλῶν ὡς ὁ τπορότερον φρόνιμος καὶ τπορακϊικὸς, νῦν ἐξέση διὰ 
τὸ ϑεομαχῆσοι" ᾿ξ ὅτο δὲ Ομήρε τταίδευμα, ὅτι ἐφ᾽ οἷς αὐχᾶσι τινὲς, 
τούτων ςεροῦνϊοη τσαρὰ ϑεῶν, ὡς καὶ Θάμυρις τῆς μεσικῆς, ὃ Νιιόθη τῶν 
τέχνων. ΠΡΟΝΟΥΣΤΈΡΟΣ, προνοίας μᾶλλον ὑχόμενοξ. 

122. ΕΜΠΑΣ. Ἴωνες ἔμπης φασίν. ᾿Ατῇλικοὶ δὲ, ἔ ἔμπας αὶ ἔμπα. 
124.ὄ Η ΤΟῪΜΟΝ ΞΚΟΠΩΝ. οἷον, ἀφορῶν εἰς τὰ ἀνϑρώπινω 

τὰ πιάντων κοινά. ΟΡΩ ΓᾺΡ ἩΜΑ͂Σ. πρὸς τὸ Πινδαρικόν: (Π. 
η΄. 135.) Τί δέ τις; τί δ᾽ οὔ τις; σκιᾶς ὄναρ ἄνϑρωποι" ἀντὶ ἀνυ- 
πάρκῖε τὸ ἀνυπαρκϊότερον' ἐνταῦϑα μέντοι ὁ λόγος ἐςὶν ἐγγυτέρω τῆς 
ἀληϑείας, ἥπερ τὸ Πινδαρικόν" ὁ μὲν γὰρ Πίνδαρος ἐν τοῖς ἀσυςάτοις 

τοεποίητοι τὴν ὑπερθολήν" ὁ δὲ ἐν τοῖς φαινομένοις ὶ δοχᾶσιν, ἐχ ὑπάρ- 

χϑσι δὲ κατὰ ἀλήϑειαν" ὁ δὲ Ὅμηρος δι᾿ ἑνὸς αὐτάρκως τῶτο δεδήλω- 

κεν, (Ὀδ. Σ. 129.) 
Οὐδὲν ἀκιδνότερον γαῖα τρέφει ἀνϑρώποιο. 

ἙΕΙΔΏΛΑ, ἀπεικασμένα. 

δὲ μόνον οὐχ ὑπακούσομαί σοι" κατὰ 
τὰ μὲν ἄλλα ὑπείκω ζ0ι; ὥςε χαίρειν, 

ἀντὶ Θ' ἵνα χαίρης. ᾿Εφίεμαι» τὸ ἐπι- 

ϑυμῶ" Ὁ ἐφίεμιαι, τὸ ἐντέλλομαι, ποις 

“τικῶς, ἀφ᾽ οὗ ἰφετμὴ, ἡ ἐντολή" ἰφί:- 

μοι χαίρειν σε, ὠντὶ Φ' εὐνοῶ σοι», καὶ 
ὑπείκω σοι" σύμφολον )5 ἡ προσαγό- 
ρευσις τῆς εὐνοίας. 

115. ΦΕΙΔΟΥ͂ ΜΗΔΕΝ. μηδενὸς 
φείδε απὸ πάντων ὧν ἐννοεῖς" ἢ καὶ 
οὕτως" χρῶ τῇ σὴ χειρὶ, μηδαμῶς φεί- 
ὃν, Γ ἀκριξολογοῦ ἢ ὦ ἔργων ὦ ὥνπτερ ἐν- 

ποεῖς. 
116. ΧΩΡΩ, «πορεύομα" χωρεῖν, 

τἢ τὸ δέχεδ)αι, οἷον, χωρεῖ τὸ ἀγγεῖον 
φοσοῦτον ὕδωρ. 

117. ΠΑΡΕΣΤΑΝΑΙ παρίγαῖαν 
δοῦλος ς δεσπότῃ, ὦ παρίταῖαί τις τινὶ ἕ 
“ἰντὶ φ συμμαχεῖ, ἀφ᾽ ΠῚ τταραςώτης" 

«τροΐξαται δὲ ὃ ἔμπροϑεν ἱπώμενφε ὁ 

βοηϑῶν τοῖς ὄπιδεν, ἀφ᾽ οὗ προτά- 
τῆς. 

1190. ΠΡΟΝΟΥΣΤΕΡΟΣ. ἀπὸ τῷ 
εὖ μορία ̓  φ " νῦς, γίνεται εὔνες" καὶ 
ἀπὸ, ἡ ἐν Ὁ φ νοῦς, ἔννους, ὃ Φρόνιμιθ., 

ἢ ὁ ἔχων γοῦν" καὶ ἐπὸ τοῦ α καὶ τοῦ 
νοῦς, ἄνες, : αἰνόητος, ἢ ὃ μηδ᾽ ὅλως 

ἔχων νοῦν" ἀπὸ δὲ τῆς -τρὸ καὶ θ΄ νῦὃς, 
“σρόνες ἄχρηστον, ἐφ᾽ οὗ πορονόςερθ, 
συγκριτικὸν, ὃ μᾶλλον πορονοᾶμενος,, ἢ ὃ 
«προνοητικώτερος. 

122. τὸ ἘΜΠΗΣ ἢ τὸ ΚΑΙΠῈΡ 
᾿σύνδεσμοί εἰσιν ἰναἡιωμαῖικοὶ, » "ὁ λαμ- 
(άνονται ἐνταῦϑα οἰ ̓ Φαραλλνδα, ὃ- 

μοίως τ τὸ ΟΤΙ, τὸ τὸ ΟΥ̓ΝΕΚΑ 
μι υἱϑν. εἰσιν αἰτιολογικοὶ, τὸ λαμ- 
ξάνονται ἐνταῦϑα Ὡκ σ΄ 
ΞΥΓΚΑΤΕΖΕΥΚΤΑΙ, συνεδιύϑι; 
ἀπὸ ἕ ἐν ἑνὶ ξυγῷ ζώων. 
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127. ὙΠΈΡΚΟΠΟΝ, ἀνῆὶ τῇ ὑπέρχομπον. Φασὶ τὸν ΑἸανῖα τρί- 
τὸν ἠσεθηκένοι περὶ τὸς ϑεός" πρῶτον μὲν ἐκβαλεῖν τοῦ δίφρθ τὴν ᾿Α- 
ϑηνᾶν; βολομένην αὐτῷ συμμαχεῖν" δεύτερον ἀπαλεῖψαι τὴν γλαῦχα 
τὴν ἐγγεγραμμένην τῷ ὅπλῳ αὐτοῦ ἐξ ἔϑες τσαϊρῴϑ᾽ τρίτον, ὅτι οὐκ 
ἐπείδϑη τῷ παϊρὶ συμβελεύονῖι ποείϑεόναι τοῖς ϑεοῖς. 

130. ΧΕΊΡΙ, δυνάμει. 

1981. ΗΜΕΡΑ ΚΛΙΝΕΙ͂. ἡμέρα γὰρ μία ἐλαπῆο καὶ τὸ πάλιν αὔξει. 
ΤΟΥ͂Σ ΔῈ ΣΏΦΡΟΝΑΣ. τὸ συναγόμενον τῶτό ἐς!ν, ὅτι δεῖ ϑεοφι- 
λεῖς μόνον εἶναι! τοὺς σώφρονας; ὸ μὴ ἐπὶ ἄλλῳ ἀλαξονεύεδϑαι. 

184. ΤΈΛΑΜΩΝΙΕ, ΠΑΙ͂. πιθανῶς αὐτῷ ὃ Χορὸς ἐσκεύαςοι ἀπὸ 

Σαλαμινίων ἀνδρῶν, τοῦτο μὲν τραῤῥησιαξομένων, ὡς ἐλευϑέρων, τοῦτο 
δὲ συμπαϑῶς ἐχόνϊων, ὡς πτολἤῶν, καὶ αἰδημόνως λαλούνϊων, ὡς ὑπηκό- 
τον" ἃ γὰρ ποιϑανὸν ἐξ ᾿Αχαιῶν εἰσάγειν, κοὴ διὰ τὸ μὴ συνάχϑεδϑαι, 
κοὴ διὰ τὸ μὴ τοροσχρόειν τῷ βασιλεῖ" τὸ δὲ τῶν αἰχμαλώτων κηδεμο-- 
νικὸν μὲν, ὡς Αἰογύλος ἐν Θρήσσαις, ἃ μὴν εὐπρόσωπον" ὅρα γὰρ οἷον 

τὸ τὸς αἰχμαλώτες ἐπῆιμᾷν τῷ Μενελάῳ. Πιϑανὴ δὲ »ἡ ἡ ἐΐσοδος" 

ἀκούσας γὰρ ὁ ̓ Οδυσσεὺς πταρὰ τῆς ᾿Αϑηνᾶς, 

᾿ Δείξω δὲ καὶ σοὶ τήνδε περιφανῆ νόσον, 
Ὡς πᾶσιν ᾿Αργείοισιν εἰσιδὼν ϑροῇς. 

καὶ μαϑὼν τὸ σαφὲς, δεδήλωκε τοῖς ᾿Αχαιοῖς" ταύτης οὖν τῆς φήμης 
ἀκούσανϊες οἱ ΞξΞαλαμίνιοι «ταραγεγόνασι, μηδέπω ὑπὸ τῆς εὐνοίας τε- 

πεισμένοι ὡς αὐτὸς εἴη ὁ τοράξας, ἀλλ᾽ ἀπιςοῦντες, κοὴ ὑπὸ ἐχϑροῦ πε- 

“ φᾳλάδϑγοι οἰόμενοι. ῳὉ δὲ νοῦς" σοῦ μὲν εὖ τοράσσονϊος ἐν χαρᾷ ἐσμὲν, 

“ἃ τὸ ἀνάπαλιν" τὸ δὲ ὅλον, ἐν σοὶ ἐσμέν" τὰ δὲ πράγμαῖϊα νῦν τοῦ Αἴ- 
αὐῖος φαῦλά εἰσι, καὶ οὐκ ἐνεχώρει αὐτοῦ διηγήσαδγοι τὰ ἀνδραγαϑή- 
μαῖα. 

126. ΕἸΔΩ͂ΛΑ, τὰ ,αινόμενα ἐν τα ὠνθρώπεια πράγματα; τὸ ἀνώγει. 
τῷ ὦ ἀέρι φαντάσματα ἅπερ ἅμα τῷ ΤΟΥ͂Σ ΔῈ ΣΏΦΡΟΝΑΣ, τοὺς τὴν 

φανῆναι ἀφανίζονται, ἄτατα ὄντα τὸ 
ἀξέξαια. 

127. ὙΠΈΡΚΟΠΟΝ, ὄἤγεν ὑπέρ- 
κομπτον" ἀφεῖλε δὲ τὸ μ᾽ διὰ τὸ μέ- 

. Τρον" ὑπερηρμένον. 
1290. ΜΗΔ΄ ΟΥ̓ΚΟΝ ΑΡΗ͂Σ, ἀντὶ 

9 μηδὲ ἐπωρϑῆς" ὕγκος δηλοῖ δύς, τὸν 

ἔπαρσιν, ἤγουν ὑπερηφανίαν, καὶ τὸ 
βά ξος. 

130, ΒΡΙΘΕΙΣ. τὸ βρίϑω κοινῶς 
τὸ βαροῦμαι σημαΐνει" ἐνταῦϑα δὲ, 

χεις. 

131. ἩΜΈΡΑ, μία δηλονότι. 
ΚΛΊΝΕΙ, κατάγει, κάμπῆει ἅπαντα 

ἀρετὴν μεταχειριζομένεις (τὸ σωφρονεῖν 
γὰρ ἐπὶ «“ἀσης αἰρετῆς λέγεται) οὗ 
ϑεοὶ φιλῶσι, τὸ εἰσὶν ἀκλινεὶς δηλονότε, 

Ὁ βέξαιοι" λέγεται οὖν τὸ σωφρονεῖν, 
ὡς εἴπομεν, ἐπὶ πάσης ἐρετῆς, ἐστεὶ τὸ 

σωφρονεῖν ἐναντίον ἐςὶ τω μαίνεσθαι" 

τὸ μαίνεϑαι δ λέγεται ἡ ἐπὶ τῶν 
ἀμέτρως χρημάτων ἐρώντων, Ὁ ἐπὶ Ἕ 

Φιλοδύξων τὸ φιληδόνων᾽ ὥρε τὸ σω- 
φρονεῖν ΠῚ τῷ  φιλοδονὴν μόνον ἐςὶν ἐν- 

ἀντίον, οἰλλεὶ Ὁ τῷ φιλοδυξεῖν ὁ, τῷ 

φιλοχρημιαϊεῖν" τὸ δὲ τούτοις ἐναντίον, 
ἐφ᾽ οἷς σἄσα κακία παρίςαται» ἐ ἐπὶ 

“πάσης ὠρετῆς οἰκείως ἂν λέγοιτο, 
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135. ΒΆΘΡΟΝ, τὸ ϑεμέλιον, τὸ ἕδράσμα" ἀνῇ τοῦ, δὲ ὃν ἴσαῖαι ἥ 
ἽΝΑ ΑΓΧΙΑΛΟΥ͂. ὁ πτάντως δὲ αἱ ἀγχίαλοι κοὴ ἀμφίαλοί ἐἰ- 
σιν; οἵα ἐςὶ καὶ ἣ ̓Ἀλεξάνδρϑια; ἀγχίαλος μὲν, ἐκ ὌΉΨΜΔΔΙ δέ: ἫΝ , 
νῆσοι καὶ ἀγχίαλοι καὶ ἀμφίαλοί εἶσι. 

180. ΣῈ ΜΕΝ ΕΥ̓͂ ΠΡΑΣΣΟΝΤ᾽ ἘΠΙΧΆΙΡΩ. ἀν τῦ συγὲ 
χαίρω" τετέςι, σοῦ μοί εὖ τράσσυονϊον' ἢ οὕτως, εἷς σὲ ἐὰν εὖ τράσ- 
σογῖα ἐπί χαίρω" ἵνα λείπῃ ἣ εἰς. ΣῈ Δ᾽ ΟΤΑΝ:' ἐπὶ σὲ «δὲ, χοὺὴ τὰ 
ἑξῆς. ΤΙΛΗΓῊ ΔΙΟΣ. ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἘΠΙΒΗ. εἰς σὲ δὲ ὅταν νόδας 

ἐπιδῇ.. ΖΆΜΕΝΗΣ, ἀνὴ τοῦ δυσμενής. ΚΑΚΟΘΡΟΥ͂Σ δὲ, οἷόν ἐς, 
ἢ τὸ ἑξῆς. “ΠΕΛΈΓΑΣ,. ἐπεὶ περιδεὲς τὸ ΙΝ ΟΜΜΑ δὲ ΠΕΛΕῚ- 
ΑἹΞ, πρεριφραςικῶς ἣ τέλεια. 

τ τάς ὩΣ ΚΑΤ ΤΗΣ ΝΥ͂Ν. ὡς καὶ τῆς τδρολδόύυγῇ νυχϊὸς ἐν φόδῳ - 

ἌΝ ΩΝ ἐπὶ τῇ σῇ δυσκλείᾳ" πιϑανῶς δὲ οὐκ ἐλέγχει τὸν βασιλέα, 

ὡς ἡμαριηκότα: ἀλλὰ τὴν δυσπραγίαν ἐωροσέλαθεν ὡς ἀπὸ τῆς εἷμαρ- 
μένης" «σόνυ δὲ εὔνοι ὀνῖες ἀπιςοῦσι, κοὶ ὑπολαμβάνεσιν αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἡ 

ἐχϑρῶν συκοφαν]εἴδδοη" ἐν δέει ὃν καϑέςηκα, ὅταν ἢ τι τοιοῦτον περὶ σέ. 
148. ΤῸΝ ἹΠΠΟΜΆΑΝΗ͂. τινὲς τὸ μεγαλομανῆ ἐδέξανϊο, ὡς βέ- 

πεῖνα, ἤτοι τὸν μεγάλως μαινόμενον" τὸ γὰρ ἵππος ἐπὶ μεγάλ τάσσε- 
τοὶ, ὡς ἱπποσέλινον, ἢ ἱππογνώμονα, τὸν μεγαλογνώμονα' ἀλλ᾽ ἐκ ἐπί- 
φεῦσεν ὃ Χορὸς, ὅτι ἐμαίνεῖο ὁ Αἴας. Σὲ, τὸν ἵπποις μαινόμενον, καὶ 
ὑππιχόν" ἀλλ᾽ οἱ νησιῶτοι οὐχ ἱππομανοῦσιν, οὐδὲ ἱππήλοϊοί εἰσιν αἱ 
νῇσοι" τὸ ΓΠΠΟΜΑΝΗ τοίνυν τὩρὸς τὸν λειμῶνα ἐκληπΊέον. "Αλλως" 
ἱππομανῆ ἢ αὐτὸν λέγει τὸν Αἴανῖα, ὡς μεγάλως μαινόμενον, ἀπὸ μεῖα:-- 
φορᾶς" ἣ γὰρ τῶν ἵππων μανία χαλεπωϊέρα ἐςν' ἢ ἐπὶ ἵπποις μοινά- 
μενον" ἢ ἐπὶ τοῦ λειμῶνος, οἷον, τὸν εὐανϑῆ, ἐφ᾽ ᾧ οἱ ἵπποι μιαίνονοῇ» ἢ 
τὸν ἄγαν μεμηνότα, καὶ ἀνδϑνῖα, καὶ ἐξυδρίξονϊα τῇ χλόῃ διὰ τὸ πλῆθος." 

147. ΑἸΙΘΩΝΙ, λαμπρῷ. ΤΟΙΟΥΣΔΕ; ΛΟΓΟΥ͂Ξ. ὁ νϑς" οὐδὲν 
ἐγεχυρὸν εἰδὼς ὁ ᾿Οδυσσεὺς πλάτει ψευδεῖς λόγας, ἀκούσας μόνον ὡς 

ἴοις σὺν νεοῤῥάνῳ ξίφει. Καλῶς δὲ καὶ ὸ τὸ ΨΙΘΥΡΟΥ͂Σ λόγε». ἀν τὰ 
διαβδόλος, ὡς διὰ ππανδργίαν ἀδεῶς ἐ λέγονῖος, ἀλλὰ «ρὸς ἕν᾽ ᾿ἄδασον 

δαταιώα λάϑρα. 

186. ΕΥ̓͂ ΠΡΑΣΣΟΝΤ᾽, καλῶς 
διακείμενον" -«πρώττω .γὸ, τὸ διωκειμαι» 
"ἢ πὸ ἐνεργῶ. 

130. ΠΕΦΟΒΗΜΑΙ͂, φυξοῦμαι" 
τὸ “ὅμα ἀλλοίωσις κατὸὼ χρόνον, ὃ τὸ 

ντεχρόγισμος καλεῖται. ΟΜΜᾺ ΠΕ- 

ἈΒΕΑΣ, ἦγεν ὡς περισερά" “πηίφρα- 

σις, ἀπὸ Ἔ ὀφθαλμῶν, ἐφ᾽ οἷς μάλισα 

δείκνυταν ἡ δειλία. 

141. ΤΗ͂Σ ΝΎΝ ΦΘΙΜΈΝΗΣ, 

ἐπὶ ὃ ἀρτίως παρελθέσης νυκῖός. ΘΟ- 
ΡΥΒΟΙ, ταραχαὶ. ΔΥΣΚΛΕΙΑ, κἂ- 
κῇ φήμῃ. ΤῸΝ ΠΙΠΟΜΑΝΗ, τὸν 
ἵπποις χαίροντα" ἤγεν. ἱππασίαις" 

λειμιῶν, ὃ ὕδασι “λαταάῤῥυτος τόπος" 

ἀπὸ τοῦ. λείξω, ἀφ᾽ οὗ καὶ λιξαδιον" 
λεημωνία ἢ» ἡ ἐν το λειμῶνν χλόη... 
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1153. ΕΥ̓́ΠΙΣΤΑ. ὅτι ἐν ἀϊυχίῳ καϑέςηκας, δηλονότι τῆς. ἵτῖης ; 
"χάριν" ἢ ἐπεὶ μέγας ἐς, εἶχες τὸν φϑόνον. συμαῥάτί δα ι 

1δ4. ΤΩ͂Ν ΤᾺΡ ΜΕΡΑΛΩΝ. τροπικῶς, ὡς ἐπὶ. τοξενόπων “ἰὴ 
μεγάλ σώμαῖος, δ δὶ οὐχ ἁμιαιρβὶάνεσε. πιςἃὰ οὖν τοῖς ἀκόουσι τὰ χαϊὰ 

τῶν μεγάλων, διὰ τὸν φϑόνον. Πίνδαρος" (Ν. η΄. 36.) ὄψον. δὲ μόναι 
. φϑονεροῖς" ᾿ἅπίετωι δ᾽ ἐσλῶν ἀεὶ, χερόνεσσι δ᾽ ἐκ ἐρίζει. ΙΕῚΣ, ἀφιεὶς. 

τοξεύων" ἀπὸ κοινῷ δὲ τὸ ΤΙΣ. καϊὰ μὲν τῶν μεγάλων ψυχῶν ἱείς τις, 

οὐχ ἂν ἀμάρῃον! κοῖ᾽ ἐμ δὲ ἱείς τις», ὁ σείϑει τὸν ἀκούονϊα. ἘΜΟΥ͂, 
τῇ δημοῖικϑ καὶ εὐτελοῦς. ΤΟΝ ΕΧΟΝΤΑ. λείπει τὸ εὖ, .. 

158. ΚΑΙ͂ΤΟΙ ΞΣΜΙΚΡΟΙ. «τάνυ αἰδημόνως. ὁ Χορὸς ἐξελέγχει 

τὴν ἀδικίαν τῶν Ἑλλήνων, οὐ τοῦτο ἄνϊικρυς ποιῶν, ἀλλὰ Ψιλῶς γνω- 

μολογῶν" βόλεϊα! γὰρ ἐπήιμᾷν, ὅτι κακῶς πράτ]εσι καϑαιρϑνῖες τὸν 
ἱ Αἴειβα; αὶ ἑαυϊοῖς ἀσυμφόρως" φησὶ γὰρ ὅτι ἀδ)ενὴς εάρρων τοῖς μεκρφῖς 
ἄνευ τῶν μεγάλων" τῶτο δὲ τείνει καὶ ἐπὶ τὸν Αἴαν]α, ὅ ὅτι δεηϑήσονῖαμ, αὖ-- 

τῶ. ΣΦΑΛΕΡΟΝ ΡΥ͂ΜΑ, ἀνῆ τοῦ ἀδγενὴς φυλαχή.. : 

161. ΚΑΙ ΜΕΓᾺΣ ΟΡΘΟΙΘ᾽ γὼ. ΜΙΚΡΟΤΈΡΩΝ.. ἐκ ἔςιν 

ἐνανῖίος ὁ λόγος, ἀλλὰ κοὶ αὔξησιν ἔχει" εἰ γὰρ ὁ μέγας ὑπὸ τῇ ἐλάτ- 
τονος δικισώξεῖϊαι, πόσῳ μᾶλλον τῶν μειζόνων ἔχεδϑοι χρή 3 κοινωνικὸς δὲ 
“ὁ λόγος καὶ φιλάνθρωπος" καὶ Ὅμηρος» (1λ. Ν. 237.) 

Συμφερῖὴ δ᾽ ἀρέϊὴ πέλει ἀνδρῶν καὶ μάλα λυγρῶν. ἀκ 

162. ΤΟΥ͂Σ ΑΝΘΗΤΟΥ͂Σ. τοὺς Ἕλληνας ἀνοήτες; καὶ φϑονερὸς.. 
αὶ διαϑρεῖν τὰ τοιαῦτα ἀνεπιςήμονας" κἀνϑάδε δὲ τὸ ΘΟΡΥΒΗ σύμ.- 
φωνόν ὃ ἑςε τῷ, Τοιούσδε λόγες ψιϑῦυν πλάσσων" μέχρι γὰρ νῦν ἐν 

λόγοις ἐςὴν' ἡ ἀδικία αὶ ϑορύβῳῴ, τῶ ἀπὸ τῆς βλκυψημίαε: ΤΟΥΤΩΝ, 
τῶν λεχϑένϊων. ΓΝΏΜΑΣ, ὀρϑὰς δηλαδὴ τὰς. χρίσεις. ΑΠΑΛΔΕ:- 

ΞΑΞΘΑΪΙ͂, ἀν] τάξαδνοι. 
108. ἈΤῈ ΠΤΉΝΩΝ ΑΤΈΛΑΙ. ϑηλυκῷ τῷ ΑΤΈΛΑΙ ἐπήγα- 

γεν ἀρσενικὴν μεϊοχὴν, τὴν ὙΠΟΔΕΙΞΑΝΤΕΣΞ, πρὸς τὸ νοηϊόν" ἐν 

148. ΨΙΘΥΡΟΥ͂Σ, κρυφίως, ἐρέμα 
λεγομένως.. 

155. ἍΜΑΡΤΟΙ, ἁμαρτάνω, τὸ 

ἁμαρτίαν ποιῶ, ἀμεταδάτως" ἁμαρ- 
τάνω δὲ, τὸ ἀποτυγχάνω, μεταθδατι- 
κῶς, ἢ συντάσσεται γενικῇ. 

15}. φϑόνος, νόσημα ψυχῆς ἀν- 
ϑρωπίνης, Γ ἐδδέον ψυχὺν, ὃ ἣν ὧν καῖα- 
λάξη, ὦ ᾿ϑοθθρν ἰὸς τὸν σίδηρον" "ἢ ῷϑο- 

γερὸς». ὃ λυπέμενος ἐπὶ: ταῖς τῶν ἔπέθι- 

κῶν εὐπραγία;ς" ἀλλότριον ὁ δὲ Ἐ σπε- 

δαίων, τὸ λυπεῖϑϑδαι ἐπὶ ταῖς τῶν αἴα- 

ϑῶν εὐπραγίαις ὅσον δέ ἐσι κἀκὲν ὃ 
φϑόνος, τἡ ἰάμξοις τις ἐδήλωσεν" 

Τὸ δεύτερον δὲ τῷ φϑόνεα ψγρώμμω 
ξέσας, 

Ν Ἑύροις ἐ ἐν αὐτῷ. τὸν φόνον ψεγρῶμ- 
μένον. 

150. ΣΦΑΔΕΡΟΝ. ἐπισφαλὴς φυ- 
λακὴ πόλεως ὑπάρχεσιν. 

164. Υγπ0Ὸ ΤΟΙΟΥΤΩΝ. τοιῶτοι 
ἄνδρες ϑορυθοῦσι κατὰ σοῦ, λοιδορᾶσί 
σε. 
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γὰρ ταῖς ἀγέλαις εἰσὶ κοὴ ἄρσενες κοὴ ϑήλειαι. Ὃ νῦς" διὰ τῦτο κομ.-᾿ 
πάξεσι, σοῦ ἀφανοῦς ὄνος, ὡς π]ηνῶν ἀγέλοι τσαϊαγδνῖες" κὰ τοῦτο εἰς 
τὸν κενὸν ψόφον. 

172. Ἡ ΡΑ΄ ΣΕ. ὁ Χορὸς οὐδέπω τοεπιςευκὼς ὅτι. Αἴας τὰ τεθρυλ- 
λημένα διεπράξαῖο, ἀλλ᾽ οἰόμενος ἔ ἔκ τινος ὀργῆς ϑεῶν ταύτην φήμην γε- 

γενῆδ)α!. ποοιεῖτοι τορὸς τὴν φήμην. τὸν λόγον, "'ΤΑΥΡΟΠΟΛΔΑ. ἢ ὅτι 

ἐν Ταύροις τῆς ΣΣκυϑίας τιμᾶται" ἢ ἀπὸ μέρδς, τῶν «πσοιμνίων ἣ προςά- 

τις ἢ ὅτι ἣ αὐτὴ τῇ σελήνῃ ἐςὶ κοὴ ἐποχεῖτοι ταύροις, ἣν κοὴ Ταυρωπὸν 
ὀνομάξεσιν. Τὸ ἑξῆς" ἢ ῥά σε Ταυροπόλα ὥρμησεν ἐπὶ βᾶς ἀγελαίας" 
ποὺς πσολλοὺς γὰρ τῶν μαινομένων ἐκ σελήνης νοσεῖν ὑποϊϑενῖοι!» διὰ τὸ 
νυκϊερινῶν δεσπόξειν φασμάτων. Αλλως" τὴν μὲν ἀναίρεσιν τῶν ποιμ- 
νίων ὁ Χορὸς τοιςεὔει ὑπὸ Αἴανῖος γενέδϑαι, οὐκ ἐξ ἰδίας δὲ πορονοίας. 

178. ΜΕΓΆΛΑ ΦΑΤΙΣ. διὰ μέσα ἡἣ ἀναφώνησις" ὦ ϑαυμαςὴ 
φήμη, ἥτις ἐγέννησάς μοι ταύτην αἰογύνην" κακὴ γὰρ, φησὶν, ὑὸν 
περὶ τᾶ Αἴανῖος. 

175. ΠΑΝΔΑΜΟΥ͂Σ, ἢ τὰς πταν]ὺς τοῦ δήμε; ἢ τὰς συνηγμένας. 

Ἤ ΠΟΥ ΤΙΝΟΣ ΝΙΚΑ͂Σ, ἢ διὰ χάριν τινὸς νίκης. ΑΚΑΡΠΩΤΟΝ 
δὲ, ἧς καρπὸν οὐκ ἐδέξατο" οἴονῖα! ἐκ τούτων αὐτὸν ἐμμανῆ εἶναι" ἄρα 
οὖν, φησὶ, χαριζομένη σοι τὸ νικᾷν, καρπὸν κοὴ ἀπαρχὰς οὐκ ἐδέξαῖο 
τῆς νίκης, ἢ ἀπὸ χυνηγεσίων δῶρα ἃ λαξοῦσα" ὡς. κοὺὴ Ὅμηρος ἐπιλε- 
λησμένες τινάς φησιν αὶ δίκην πταρέχονϊας τῆς λήϑης. ᾿ 

170. Η ΧΑΛΚΟΘΩΡΑΞ Ἡ ΤΙΝ᾽ ΕΝΥΑΛΙΟΣ. διαςέλλει τὸν 

ἼΑρεα ἀπὸ τὸ ᾿Ενυαλίϑ, ὡς ἕτερον δαίμονα ὑπεργὸν τοῦ μείξονος ϑεοῦ, 
κοὴ δῆλον ἐκ τῶν συνδέσμων" δηλοῦται γὰρ ὁ ΓΑρης ἐκ τοῦ χαλκοϑώ- 

«ρὰξ᾽ ἢ κοὴ ὁ ΓΑρης μεμφόμενός σοι, ὡς ἀπαρχὰς δορὸς οὐ λαβὼν, ἐτί- 

σαῖό σε τῆς λώθης, τῆς εἰς αὐτὸν γενομένης λήϑης" ἐτίσαῖο δὲ ἐννυχίοις 

«μηχανοῖς ἐπὶ σοῦ ταύτης τῆς νυκῖός. ἸΠιϑανῶς δὲ πλείονας αἰτίας. τι- 

ϑέασιν. ἀποροῦνϊες" οἱ γὰρ ςοχαζόμενοι ἀὶ καϑ᾽ ἕν Ἰςανῖαι. 
183. ΟΥ̓ ΠΟΤῈ ΓᾺΡ ΦΡΕΝΟΘΕΝ. ἐ γὰρ ἐπὶ τοσοῦτον ἀφρο- 

160. αἰψγυπιὸς, εἶδος ἀξξ, ὅν φα- 
σιν ἐν μεϑορίῳω εἶναι ἀετὸς νῦὺ γυπὸς, 
ὡς τὸ τὸ ὄνομα μαρτυρεῖ, 

178. Ὡ ΜΕΓΑΔΑΣ-ΈΜΑΣ, διὰ 
μέσο οἱ δύο ςίχοι οὗτοι" τὸ δὲ ἑξῆς" 
ἦ ῥά σε ἼΆρτεμις ὥρμησε πανδήμες 

ἐπὶ βοῦς" χὸ «σῶν τοιοῦτόν ἐξιν" ὄντως 
δὸ ἡ ἼΑρτεμις τοῦ Διὸς, ϑυγατηρ δὴ- 

λονότι»" παρώρμησέ σε ἐπὶ τὰς «ανδά- 
μὸς βοῦς “σὰς ἀγιλαίας, ἢ Ἶ διὰ χάριν 
τινὸς γίκης ἀκερδῆ, Ὁ ἀχιίρισον, κοι 
ἀϑυσίατον, ἢ Ψευϑεῖσα, ἤγεν μὴ τυ- 

χοῦσα ἐν τοῖς δώροις ὸ κέρδεσι τῶν ἐν- 
δύξων σκύλων, ἢ ἐν ταῖς ἐ , 

ἤγουν μὴ μετέχωσα ϑυσιῶν ἐκ ἥ΄ γε- 
γομένων ἰλαφηβολιῶν, ἢ Ἂ. ὃ χαλκοϑώραξ 
ἼΑρης, “ποιὰν΄ μομφὴν ἔχων κατὰ σοῦ 

ἕνεκα κοινῆς συμμαχίας, ἀπέδωκέ τὰ 
εβλάξην νυκτεριναῖς μηχαναῖς" ὦ γὰρ 
οἴκοθεν ἔξης ἐ ἐσὶ τὰ ἀριστερά, 

183. ΦΡΈΝΟΘΕΝ, ἤγϑν οἴχοϑεν, 
ἀπὸ οἰκείας γνώσεως. ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 
ἄτοπα, νὴ ἀπρεπῆ, μωρά, 
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γεῖς, ὡς ἄνευ αἰτίαις ϑέλειν ἐμπεσεῖν τοῖς ποιμνίοις. ἈΡΓΞΣΤΈΡΑ οἱ 
παλαιοὶ τὰ μωρὰ ἐκάλεν" δεξιὰ δὲ, τὰ συνεῖά. ἩΚΌΙ ΓᾺΡ ΑΝ 
ΘΕΙ͂Α ΝΟΣΟΣΞ. ἔοικε γὰρ εἶναι νόσος ϑεία, ἡ ἐκ ϑεοῦ καϊασκήψασα 
εἰς αὐτόν" τὴν δὲ νόσον αὐτοῦ, φήμην ᾿Αργείων ὠνόμασεν. ὙΠΟΒΑΛ- 
ΨΔΌΜΕΝΟΙ, πειϑόμενοι" ἢ ὑποδλήτως λέγονϊες" ἢ ἰδιοσποιησάμενοι" εἰ 
δὲ οὐκ ἔςιν ἀληθῆ ταῦτα, ἀλλὰ πεπλασμένα ὑπὸ τοῦ βασιλέως, ἢ Ὁ- 

100. ΤΑΣ ΑΣΩΤΟΥ͂, τῆς ἐξώλες, καὶ σώζεδγωι μὴ δυναμένης. 1- 
ΣΥΦΙΔΑΝ. γράφεϊαι ΣΙΣΎΦΙΔΑ. λέγεϊαι γὰρ ἡ ̓ Αὐίκλεια ἀπο- 
ςελλομένη ἀπὸ ᾿Αρκαδίας ἐπὶ ᾿Ιϑάκην τορὸς Λαέρίην ἐπὶ γάμον, καϊὰ 
τὴν ὁδὸν ἸΞισύφῳ συνελϑεῖν, ἐξ οὗ ἦν φύσει ὁ ̓ Οδυσσεύς" ὁ δὲ ἸΞίσυφος 
Κορίνϑε βασιλεὺς, ττανᾶργος ἀνὴρ, τσερὶ οὗ φησιν Ὅμηρος" (Ἰλ. Ζ. 
158.) ὃ κέρδιςος γένετ᾽ ἀνδρῶν" ὅςις ὑπὸ τοὺς ὄνυχας κοὴ τὰς ὁπλὰς 

τῶν ζώων ἑαυϊοῦ μονογράμμαῖον ἔγραψε τὸ ὄνομα αὑτοῦ. Αὐτόλυκος 
δὲ καῖ ἐκεῖνο καιρδ (Ὀδ. Τ΄. 305.) ἐκέκαςο κλεπ]οσύνῃ 8᾽ ὅρκῳ τε, αὶ 
αὐτὰ τὰ κλεπίόμενα τσαρ᾽ αὐτοῦ τὴν μορφὴν ἤλλασσε" κλέψας οὖν κοὶ 

Σισύφε ϑρέμμαϊα καὶ μεϊαβαλὼν, ὁμοίως οὐκ ἔλαϑε τὸν Σίσυφον" ἐπείνω 
γὰρ αὐτὰ διὰ τῶν μονογραμμάτων" ἐπὶ τούτοις δὲ ἐξευμενιζόμενος τὸν 
ἸΞίσυφον, ἐξένισεν αὐτὸν, κοὴ τὴν ϑυγαϊέρα αὑτοῦ ᾿Αν]ίκλειαν συγκοῖῆέ- 
χλινεν αὐτῷ, κοὴ ἔγκυον ἐξ αὐτοῦ γενομένην τὴν πσαῖδα συνῴκισε Λαέρ- 
τῇ δὶ ὃ "δισέψο ὁ ̓ Οδωσσεύς" τὸν δὲ ᾿Οδυσσέα ἸΞισύφα συνήϑως φησὶ 
ἸΞοφοκλῆς καὶ ἐν “ξυνδείπνᾳ" 

Ὦ φάνϊα πράσσων, ὡς ὁ Σίσυφος. «τολὺς 
ἼἜἜνδηλος ἐν σοὶ τταν]αχοῦ μηϊρὸς φϑορεύς. 

κοὴ Αἰογύλος ἐν “Ὅπλων κρίσει" 
᾿Αλλ᾽ ᾿ΑὐἹκλείας ἄσσον ἦλθε ἸΞίσυφος, 
Τῆς σῆς λέγω τοι μηϊρὸς, ἥ σ᾽ ἐγείναῖο. 

κοὴ Εὐριπίδης ἐν Ἐύκλωπι" (102.) 
ΣΙΛ. Χαῖρ᾽, ὦ ξέν᾽" ὅςις δ᾽ εἰ, φράσον, πσἄϊραν τε σήν. 
ΟΔΥΎ. Ἴϑακος Ὀδυσσεὺς, γῆς Κεφαλλήνων ἄναξ. 

ΣΙΛ. Οἶδ᾽ ἄνδρα κρόταλον; δρημὺ ΣΞισύφε γένος. 

φαίγεϊα! δὲ τὸ κακόηϑες αὐτοῦ καὶ διὰ τῆς γενέσεως. 

185. ΕΝ ΠΟΙΜΝΑΙΣ ΠΙΤΝΩ͂Ν, σπείραντες. 'ΚΛΕΠΤΟΥ͂ΣΙ, λανϑά- 
εξμπίπηων, ἐπιτιϑέμενος ταῖς “ποίμναις νΒσι' ἤγδν εἰ δολίως νὸ λάϑρα σπεί- 
τὸ δὲ σειτνῶν ἔμφασιν ἔχει καταφο- ρϑσι λόγες ᾿Αγαμέμνων ΚΑ Μενέλαος, 
ἂς. ἢ ὁ τῆς γενεᾶς τῶν αίρονς ὧν τῆς ἀ- 
186. τὸ δὲ ΗΚΟΙ, ἀντὶ Φ΄' ἦλθεν σώτω, τοτέςι ὃ φαύλης, “ὁ ἐξώλες, ἢ- 

ἂν. ψὲν ὃ ̓ Οδυσσεύς. 
188. ὙΠΟΒΑΛΛΟΜΈΕΝΟΙ, τἶσε- 
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191. ΜῊ ΜΗ Μ᾿ ΑΝΑΞ.. τὸ πλῆρες" μὴ μή μοι" ὁ δὲ νῦξ" εἰ δὲ 
πλάσσϑσι ταῦτα, κοὴ οὐκ ἀληϑείᾳ συνέδρασας, μηκέτι κρυπΊόμιενος ἐν 
ταῖς ἐφάλοις κλισίαις κακὴν φάτιν ἄρῃ, κοὴ πὲριποιήσῃ" ἤτοι ἐπάρῃς» 
αὐξήσῃς ἀπὸ σοῦ" ἀλλὰ ποροελϑὼν δεῖξον ψευδῆ τὰ λογοποιούμενα. “- 

ιὧἂὰ 104. ΑΛΛ᾽ ΑΝΑ ἘΞ ἘΔΡΑΝΩΝ, ἀνάςα ἐκ τῶν ϑρόνων, ὅπϑ 

παλΣς πολὺν γόνον σεαυτὸν ἐνεςήριξας; τὴν ἐκ τοῦ κνν: πεμφϑεῖσαν ἄτην 

: αὔξων, καὶ γὰ οἷον ἐμπυρούμενος ὑπὴ τοῦ αάϑε;, κἡὶ ἐν ἀγωνίᾳ πολλῇ ὦν. δ π᾿ Ἴ ὍΠΟΥ ΜΑΚΡΑΙΩΝΙ ΣΤΗΡΙΖΗ͂. ὅπ ςηρίξῃ μακραίωνι ὀγολῇ, ὅ 
ὃ ᾿ἄρι τοὐλυχρονίῳ, βραδὺν τὸν ἀγῶνα ἐμποιόσῃ σοι" ἐμϑιῥαίῶν δὲ αὐτοῖς 

δοκεῖ διὰ τὴν εὔνοιαν. ΑΤΑΝ ΟΥ̓ΡΑΝΊΑΝ. τὴν ἐκ τῇ ἐρανοῦ ΤΡΩ͂Ν 

ϑεῖσαν; ἤγεν᾽ μεϊέωρον κοὴ μεγάλην. ΦΛΕΓῺΩΝ δὲ, μαμαριευ: 

γείρων. 
1907. ΕΧΘΡΩΝ Δ᾽ ΥΒΡΙΣ. ἡ δὲ τῶν ἐχϑρῶν ὕθρις, τῶν ταῦτα 

ἐπὶ σοὶ λεγόνϊῶν, οὕτω μᾶλλον ἄφοθός ἐς, καὶ ἀδεὴς εἰς τὸ βλασφημεῖν 

σε, διὰ τὸ μὴ φαϊνεδ)οή σε τοῖς ᾿Αχαιοῖς. .ΑΤΑΡΒΗ͂ΤΑ, ἀν)ὶ τᾶ ἀταρ- 

βήτως, ἀνειμένως. ἘΝ ΕΥ̓ΑΝΕΜΟΙ͂Σ ΒΑΣΣΑΙΣ. ὡς πῦρ ἐν εὐα- 

γέμοις βήσσαις, τϑτέςιν ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, ὅπ τὰ ὑπὸ σᾶ ἀνηρη- 
μέρ ποίμνια ὁρῶνϊες ἐπεγ[ελῶσιν" ἢ ἐν εὐανέμοις βήσσαις, οἷον ἐν εὐδίᾳ 
καιρὸν ἔχονϊες διαδάλλθσι. ΚΑΡΧΑΖΟΝΤΩΝ, ἜΜΕΝ ΒΑΡΥ- 
ΑΛΙΉΤΑ, βαρέα καὶ ἀλγεινά. 

201. ΝΑΩΣ ΑΡΩΓΟῸΙ. ἔξεισι Τέκμησσα, καὶ διδάσκει τὸν Χορὶν, 
ὅτι Αἴας ἐςὶν ὁ σφάξας τὰ φὐδέννν ΡΆΨΕΗ δὲ παρὰ τοῦ Χοροῦ, 

ὅτι Ἑλληνικὰ ἦν τὰ σφαγένϊα" ἑκάτερος οὖν τσαρ᾽ ἑκαϊέρα τὸ ἀγνοέμε- 
γον μανϑάνει' ἡ δὲ Τέχμησαα; αἰχμάλωϊος γυνὴ τοῦ ΑἸανῖος" τοιϑανῶς 

δὲ ἔξεισιν" ἃ γὰρ ἐπὶ τσολὺ δεῖ ἀραὶ τὸν Χορὸν, ἀλλὰ προ-- 
κόπτειν τὰ τῆς ὑποϑέσεως. Ἢ δὲ διώϑεδις εὖ ἔχει τῷ ποιηϊῇ" ἐπεὶ γὰρ 

ἄπες! Τεῦκρος, κοὴ ὃ Ἑρυσάκης ἔτι γήπιος, Ττὠρῳ τὰ καϊολοφύρεϊαι" 

αὶ γὰρ ἕτερον πρόσωπον γνήσιον τῷ Αἴανῖ," αἱ δὲ τοιαῦτοι γυναῖκες 

ὑποϊίϑενται εὔνοιαν «πρὸς τοὺς δεσπότας, ὡς Βρισηὶς πρὸς ᾿Αχιλλέα. 

ΓΈΝΕΑΣ ΧΘΟΝΊΩΝ, διὰ τὸ τὴν Σαλαμῖνα συνῆφϑοι τῇ ᾿Ατῇ]ικῇν 
ὶ τερισπούδαςον τοῖς ᾿ΑΑημαίρις αὐτὴν κ]ήσαδ)οι!" πρὸς εὔνοιαν ἂν τῶν 

ἀκροωμένων τοῦτό φησιν" ἢ ἐπεὶ ἐξ Αἰγίνης ἐλθὼν ὁ Τελαμὼν ἐδασί- 

λευσε Σαλαμῖνος". Ἷ δὲ Αἴγινα τῆς ̓Ατ]ικῆς. 

104. ΑΝΑ, ἀνάςηϑι. ΑΤΏΝΙΏ ΚΑΓΧΆΖΟΝΤΩΝ, ἐπιγελώντων, 
ΣΧΟΛΑ, ἀγωνίαν. ἐμποιούσῃ ἀνέσει. βλασφημάντων. ΑΧΟΣ, λύπη. 
ΑΤΑΝ ΟΥ̓ΡΑΝΙΑΝ ΦΛΈΕΓΩΝ, εἰς 201. ΑΡΩΓΟΙ, ἐπιμεληϊαί, ΧΘΟ- 

οὐράνιον ὕψος ὠνώπηων τὴν βλαξην. ΝΊΙΩΝ, αὐτοχθόνων. ἘΕΡΕΧΘΕΙΔΑΝ, 
107. ἘΧΘΡΩΝ Δ᾽ ΎΒΡΙΣ, ἡ κ τοτέςι τῶν ̓ Αϑηναίων. ᾿Ερεχϑεῖδαι δὲ 

σοῦ φήμη ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν λεγομένη. οὗτοι ἀπὸ τοῦ Ἐρεχϑέως. ΣΤΟΝΑ- 
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304. ΤΗ͂ΛΟΘΕΝ ΟἸΚΟΥ͂. μακρὰν γὰρ Φρυγία Σαλαμῖνος" ἢ 
οἱ πρὸ “πολλοῦ κηδομενοι, κοὴ οὐχὶ γῦν μόνον" ἢ οἱ τηλόϑεν ὄνες, ὅ ἐς, 
ξένοι καῖὰ γένος, κοὴ ὅμως τοῦ Τελαμῶνος οἴκε φειδόμενοι, εἰ κοὴ μὴ 
«ροσήχομεν: ὩΜΟΚΡΑΤῊΣ ΑἸΑΣ. ὁ δυσπέπανϊον κοὴ αἰτιώνυμον 
ἔχων τοάϑος" ἢ ὁ ὠμὸς κοὴ καρῖερός" ἢ ὁ ὑπὸ ὠμότηϊος ΜΌΝΕ ἢ 

ὃ γενναῖος, ὁ καὶ τῶν ὠμῶν κραϊεῖν ἀνάμενε,» 

208. ΤΙ Δ' ἘΝΗΛΛΑΚΤΑΙ. τί αὐτῷ περὶ τΝ ἡμερινὴν ὄχλησιν τὰ 

γέγονε βάρη ; οἷον, ἐν τίνι Ὑγνο ὁ Αἴας βάρει » ὥςε μήν γενέδγα) 

'ταρόδϑεν ἢ κατὰ τὴν ἡμέραν ; τί αὐτῷ βάρος ἐνήλλακτοαι αὕτη ἣ νύξ : 

ΤῊΣ ΑΜΕΡΙΑΣ. γράφεται ΤῊΣ ΑΗΜΈΡΙΑΣ, ἀντὶ τοῦ, τῆς ἀη᾽ 
δοῦς. φορᾶς" τὰ ἔςιν ὁ νοῦς" ποῖον βάρος ἔλαθεν αὕτη ἡ νὺξ ἀπὸ τῆς προ 

τέρας ἀηδίας ; 

211. ΕΠΕῚ ΣΕ ΔΈΧΟΣ. ἐπεί σε ἔχα ὁ Αἴας, δοριάλα ον ςέρξα- 

σαν τὸ λέχος σξ᾽ ἢ ἄλλως, ἐπεί σε ἀνέχει ὃ Αἴας, τὸ δοριάλωτόν σου 

φσέρξας λέχος. ΑΝΕΧΕΙ͂, ἀντὶ τοῦ ἔχει" πταρέλκει γὰρ ἣ ἀνά" ἄμει- 

νον ΣΤΕΡΞΑΣΑΝ γράφειν" ἢ ΑΝΕΧΕῚ ἀντὶ τοῦ ἀνυψοῖ, τιμᾷ: 

214. ΛΟΓῸΝ ΑΡΡΗΤΟΝ, κακόφημον, μηδὲ λέγεδ)γαι ὀφείλοντα. 

ΜΑΝΙΑ ΓᾺΡ. τὸ κεφάλαιον τοῦ κακοῦ πρῶτον ἐκτίϑεται, ὅτι ἐφύ-. 
ἔριςα εἴρίαςαι.» μανίᾳ περιπεσών. ΑΠΕΛΩΒΗΘΗ͂, ἀντὶ τῷ ἐφύξριςα 

εἴργαςοι" ἢ οὕτως, ἐνυδρίδϑη, αὶ λωδητὸς γέγονε. ΧΕΙΡΟΔΑΙΚΤΑ, 

ὑπὸ τῶν χειρῶν αὐτοῦ δαϊχϑέντα. ΚΕΙΝΟΥ͂ ΧΡΗΣΤΗΡΙΑ. ἃ διε- 

Χρήσατο ἐκέξνος" τὰ τόλμήματα αὶ πράξεις, ἢ τὰ διεφθαρμένα ποίμνια" 

--αρὰ τὸ αι ἡσήρρίτιν αὐτά" δηλοῖ δὲ ἡ ἀῆθ ἡῇὸ τὸ μαντεῖον, καὶ τὸν 

χρησμὸν, αὶ τὸ ἱερεῖον. 
222. ΑἸΘΩΝΟΣ, διαπύρε, ϑερμᾶ ἐν τάϊς μάχαις" ἢ τὸ ϑερμὸν γῦν 

ἐπὶ τᾷ παρακεκινηκότος κείόγω. 

ΧΑΣ, σεναγμούς. ΞΕΙΔΟΜΕΝΟΙ͂, ΝΙΑ ΑΔΟΥ͂Σ, ὑπὸ μανίας κρατηϑείς; 

-Φροντίζοντες. ΦΜΨΟΆΨΆΤΩΣ, ὃ ἐν 
. τοῖς ὥμοις κράτος ἔχων, ΘΟΛΕΡΏῷ, 
τεϑολωμένῳ. : 

208. ΤΙ Δ᾽ ἘΝΗΛΛΑΚΤΑΙ. κ᾽ 
τί βάρος Ἰνήλλακτωι ὅδε νὺξ τῆς ἡμέ- 
ξας; ζ ΛΕΧΟΣ ΔΟΥΡΙΑΛΩΤΕΟΝ, γυ- 

ναῖκα αἰχμάλωτον. ΣΤΈΡΞΑΣ, ἀϊα- 
σπήσας. ἈΝΈΧΕΙ, τιμᾷ. ΘΟΥΡΙΟΣ, 

ὃ δρμητικόρ᾽ Θούριον δὲ οὐδετέρως, πό- 

λερ, ἥ τὸ Σέβαρις. ΑἸΔΡΙῚΣ, ἄγνουσαι, 

μὴ εἰδυῖα" ὥς ̓ ἀκριδῶς ὦ ὧν εἴποις, τὸ 
«ἂν εἰδυῖα. 

214; ΑΡΡΗ͂ΤΟΝ, τὸ μὴ δυνατὸν 

ῥηθῆναι, ᾿ τὸ μὴ ἄξιον ἐπϑῆναι. ΜΑ- 

ΝΎΚΤΈΡΟΣ, ἀντὶ φ' γύκτωρ' ὅμοιον 

πεῖ, ἥσυχοι ϑάσσεσιν, ἐπὶ Ὁ ἡ ἡσύχως. 
ἈΠΕΛΏΒΗΘΗ, ἰφύθριτα ἔπαϑε" ἐν- 

υξρίϑη, ἢ λωβητὸς γέγονε. ΧΕΙΡΟ- 

ΔΑΙΚΤΑ, χειρὶ καταϊετμημένα. ΑΙ- 
ΜΟΒΑΦΗ, ὑφ᾽ αἵματος βιδαμμένα, 
ἃ κεῖνος ἐσφαγίασε. 

22]. ἌΝΔΡΟΣ ΑΓΤΈΔΙΑΝ. ἀγ- 

Ὑὐδὰ τινὸς λέγετον» ἣν ἂν ἀγγείλῃ τις 

ὑπ᾿ ἐκείνω πεμφϑεὶς, Ὁ ἣν εἴπη «τις 

περὶ οκείνον ὄχ, ὑπ᾿ αὐτοῦ ἀφποςἀλείς. 

ΑἸΙΘΏΝΟΣ; διαπύρε. ΑΥ̓ΔΑΤΟΝ, 
ἀνυπομόνητον, ἀφόρητον. Ο ΜΕΓΑΣ 
ΜΥ͂ΘΟΣ, ἢ μεγάλη τῦὺὸ τλατεῖα φή-' 

[9 
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225. ΚΛΗΙΖΟΜΕΝΑΝ, φημιζομένην ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, οὐ ϑεό- 
ϑεν. ΤΑΝ Ο ΜΕΓᾺΣ ΜΥ͂ΘΟΣ. ἣν ἀγγελίαν πᾶς λόγος αὔξει" 
πρώην μὲν γὰρ μόνοι οἱ “Ἕλληνες ἔλεγον ταῦτα περὶ Αἴαντος" ἡμεῖς δὲ 
ἀκιφνῆμεν" γῦν δὲ καὶ ἡμέϊς ἔγνωμεν. ΦΟΒΟΥ͂ΜΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΕΡ- 
ΠΟΝ. τὸ ἐκ τούτε, φησὶν, ἀποθησόμενον" εἰκὸς γι τὸν νοῦ ἐξεςηκότα 

μηδὲ ἑαυτοῦ ἀνασχέδγοι" οὐ γὰρ, φησὶ, φοθοῦμίρῳ μὴ τιμωρηϑῇ: εὑπὸ τῶν 
βασιλέων... ΠΕΡΙΦΑΝΤΟΣΣ. φανερός ἐς!ν ὅτι ταῦτα ἑαυτὸν διαϑήσει. 

ΠΑΡΑΠΛΗΚΤΟ, τῇ μανικῇ" ταραπλὴξ γὰρ, ὃ μανικός. ΒΟΤΗ- 
ῬΑΣΞ [ΠΠΟΝΟΜΟΥ͂Σ, τοὺς μεγάλων, φυλάτϊονταις, τοὺς ποιμένα" 
οὗτοι γὰρ ἐνόμιξον αὶ ποιμένας αὐτὸν ἀνῃρηκένου. 

239. ΜΟΙ ΚΕΙ͂ΘΕΝ, ᾿ὡς εἰκοβῦσαι τὰ ἔξω ἣ Τέκμησσα ἦγ- 
νόει" δεῖ οὖν τὸν Χορὸν τὰ μὲν ἔνδον ἀπ᾽ αὐτῆς γνῶναι" τὴν δὲ, ἀπὸ τοῦ 

Χορδ τὰ ἔξω." 

235. ΤΗ͂Ν ΜΕΝ, τὴν ποίμνην: ΠΛΕΥΡΟΚΟΠΩΝ, κατὰ τῶν 
πλευρῶν τύπτων. ΔΥῸ Δ᾽ ΑΡΓΙΠΘΔΑΣ, ἀντὴ τοῦ λευκόποδας" ἴσως 
τὸν μὲν ἕνα ἐνόμιζεν ᾽Οδυσσέα" τὸν δὲ ἄλλον, Νέςορα ἢ Μενέλαον. 

238. ΤΟΥ ΜΕΝ. ἴσως τῶτον ἐνόμιζε ΝΝέςορα, ὡς Ψευδομαρτυρή- 
σαντα κατ᾽ αὐτοῦ. ΜΕΓΑΝ ἹΠΠΘΔΕΤῊΝ. διπλώσας “τὸν χαλι- 

γὸν, πταίει τὸν κριὸν, ὡς ΛΙΕΎΡΑ καὶ ὀξυφώνῳ μάςιγι. ἹΠΠΟΔΕ- 
ΤῊΝ δὲ ΡΥΤΗΡΑ, χαλινόν: ΜΈΓΑΝ δὲ, πρὸς τὸ πικρότερον καθά-- 
ψαῦϑγαι τῇ ἐχϑρᾶ. ΔΕΝΝΑΖΩΝ, ἀντὶ τϑ, βλασφημῶν" «σεριςέλλει 
δὲ καλῶς τὸν λόγον, φάσκδσαι τὰ ῥήματα μὴ εἶνοι τοῦ δσίς ἀλλὰ 

μὴ. ΤῸ ΠΡΟΣΕΡΠΟΝ, τὸ ὠκόλεθον, 
σὸ ἑπόμενον. ΠΕΡΙΦΑΝΤΟΣ, φανὲ- 
ρύς. ΘΑΝΕΙ͂ΤΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΚΤΩ 
ΈΓΡΙ, ἤγϑθν διὰ τῆς αὐτοῦ ἰδίας χει- 

ρὸς τῆς μανικῆς᾽ ἔμπληκῖος, γὸ ὃ ὠπό- 
“πληκτος» ὦ παραπλὴξ ταὐτόν. 

2395. ὩΝ ΤΑ ΜΕΝ ΕἸΣΏΩ. μὴ 

ξενιδδῆς, εἰ «ερὸς τὸ ΠΟΙΜΝΗ͂Ν, ἕνι- 

᾿ κὸν ὃν» ΤᾺ ΜΕΝ Ὁ ΤΑ ΔΕ ἀποδὶ- 

ὩΝ προσέταξε, δεικνὺς ὅτι ἡ ποίμνη 
«λῆϑος δηλοῖ, ὦ ὡσπερ γένος τ ὕγερον' 
λέγει δὲ Ὁ ὃ Λιβδάνιός πε κατα τὸ 
οχῆμα τοῦτο Ἐὲἰ φίλῳ. τοῦ μὲν χαριοῦ- 

μῶιν; τὸν δὲ «ροσλήψομαι. Διχ᾽ ϑ..- 

ἘΡΡΗΓΝΥ. δίχα ὠντὶ ΕῚ χωρὶς», καὶ 
ἀντὶ θ᾽ εἰς δύο μοίρας. ΑΡΓΙΠΟΔΑΣ, 
ταχύποϑδας, ἢ λευκόποδας. ἈΝΕΛΏΝ, 
ἀνελόμενθ", βατάσας. ΓΛΩ͂ΣΣΑΝ 

δωσιν' ὥσπερ Ὁ λέγομεν» αἰτίαν ἐπά- 

“ει ὃ δεῖνα τῷ δεῖνι, τὰ μὲν ὡς προδός- 
Ὧν τὰ δὲ ὡς συκοφάντῃ" κατὰ Ὑ αὖ- 

τὸν τρόπον γίνεται Ὁ, ἐνταῦϑα" Γ 
ἕτερα μυρία. τοιαῦτα εὑρήσεις παντῶ- 
χϑ' μαρτυρεῖ δὲ καί τις τῶν λοίοποιῶν 
λέγον οὕτω" καρ ἡ ζυμίας, τῆς, μὲν ἀπὸ 

ΕῚ τὴν χεῖρα ὠργεῖν» τῆς δὲ ἀπὸ τῆς 8 

ὀφϑαλμϑ καχεξίας" ἄλλως τε καὶ 
ΠΟΙΜΝΗΝ εἶπεν, ὅ ἐςιν εἶδος στερι- 

λησετικὸν, τὸ “πάλιν ἐν τῇ ἱοιιρέσει, τὸ 

ΑΚΡΑΝ, τὸ ἄκρον τῆς γλώσσης" ὅ- 

Μθμν τεῦ, μέσος κατέχῃ, ἀντὶ 9 κατα 

μέσον. ῬΙΠΤΕῚ. ῥίσετειν, τὸ ἁπλῶς 
δίπῇειν' ῥιπτεῖν δὲ, τὸ μετὰ σφοδρότη- 

τος. ΡΥΤΗ͂ΡΑ, τὸ κοιῶς "λωροκάτπτι- 

σρον" ῥυτῆρες κυρίως οἱ λῶροι τοῦ χα- 
λιν, οἷς τοὺς ἵππες. χερσι κατέχεσιν 

οἱ ἱππεύοντες. ΛΙῪΡΑ, λιγυρὸν ἤχον 

ἀποτελόσης ΔΕΝΝΑΖΩΝ, μετοὶ δὲ,» 
νοσωϑείας λέγων, ἀπὸ ξ' δεινός" βλασ- 

. Φημῶν. 

ἌΝ 
“πὸ 
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ϑεῶν ξἰνὸς ὑποθολήν" δαίμονα δέ φῆσι τὴν βανίαν' δεύγάϑων δὲ, ἀπὸ τῷ 
δέινόν" δειγάζω, τὐάοίλαι ὡς φαεινὸς, φδξννός. Ὁ 

245. ὩΡΑ͂ ΤΙΝ᾽. ὥρα τὰ ἡμῶν, ἀντὶ τῷ ἕκαςον ἡμῶν, τἀροέλκυ- 
σἄμενον τὴν ἐδϑῆτα, τοῖς καλύμμαδι τὴν κεφαλὴν ἐὺ ψδιβενδν:- ὁρῶν δὴ 
ὃ ον: ὅτι ἐν μἐγίςῳ, καλῷ ἐςὶν Αἴας, τὸ ᾽ν" κατὰ ὟΨ γόσον, τὸ δὲ 

κατὰ τὴν ἀπειλὴν τῶν βασιλῥαν; διαπορεῖται τί πρακτέον ἀὐτῷ" πότε- 
βὸν ἐϊκαλυψαιμένες φεύγειν ὅζοι τδοτ᾽ οὖν, ἢ ἀποπλέϊν δειθάναὶ ἐπὶ τῶν 
γεῶν" ἡ οὐκ ἔς, μὲν μικρὸν τὸ, ἐάσαντας τὸν προς ἄτην, ἀπαλλαγῆναι" 

ἀλλὰ σημαίνδοι διὰ τούτων ἔς ̓ν ὅτέ τὰ ἐν αὺσὶ δεινά" εἰώϑασι γὰρ οἱ 
ἀπορᾶντὲς ἐξ ἀρχῆς τοιαῦτα τ ϑόσψέρεδϑαι: 

250. ΜΕΘΕΙ͂ΝΑΙ, ϑϑ δα; φεύγειν" ἕκαςον ἡμῶν, φησὶ, δῖ με- 
ϑεῖγου; τδτές! ῥίψαι ἑαυτὸν ἐν νηὶ καὶ φυγεῖν. ΤΟΙΑΣΞ, ἀντὶ τὸ πὰ 
λᾶς. ἘΡΕΣΞΞΟΥ͂ΣΙΝ, εὐτόνως κινϑο ιν" ἀπὸ τῶν κολ ἀξ ῥέε ἀντὶ τᾷ 

ἐλαύνεδι, κινϑσ!. ΔΙΚΡΑΤΈΤΙΣ, οἱ δισσοί. 
258. ΠΕΦΟΒΗΜΑΙ. ἐὐλαδυῦμᾶι τὸ λευδϑῆναι, ᾧ ἄλλως μετ᾽ αὐ- 

τϑ, ὃν δὴ μοῖρά τις κακὴ κατέχει" λέγει δὲ τὴν μανίαν. ΛΙΘΟΛΕΥ- 

ΣΤΟΝ ΑΡΗ͂, τὸν ϑάνατον' καὶ αὶ Ὅμηρος" (Ἰλ. Ν. 560.) 

ΤΙ νετ᾽ ἄρης ἀυῤνην ὀϊξυῤόῖσι βροτοῖσι. 

256. ΑΠΠΛΑΤΟΣ, ἀντὶ τοῦ μεγάλη. 
257. ΟΥ̓Κ ΕἘΤΙ. οὐκ ἔτι χαϊέχει αὐτὸν ἣ μανία, ἀλλὰ λήγει, ὡς 

ὀξὺς νότος ταχέως λήγει" ὧδ γενομένων τινῶν σημείων ἐπὶ τοῖς πονεύμα-- 

σιν, ὥςε φὐαρατείγειν αὐτὰ, ἢ ταχέως ἐπεπαῦδϑο" “" ἐςε καὶ ἐν τῇ κω- 
μῳδίαᾳ" 

᾿Αλλ᾽ ἔπεσε Ταχέως" δειλινὸς γὰρ ἤρξατο." 
φησὶν οὖν ἡ Τέχμησσα Θεπαῦδϑο!, ἀντὶ τῷ συμπάϑεϊν αὐτῷ τῆς μανίας, 
ἵγα Ὡροκόπῃ τὰ τῆς ὑποϑέσεως. ΚΑΙ͂ ΝΎΝ ΦΡΟΝΙΜΟΣ. ἔμφρων 

245. ΩΡΑ͂ τιν᾽ ΗΔΗ. καιρός 
ἔςιν ἤδη τινῶν τουτέςιν ἕκαρον ἡμῶν, 

κρυψάμενον καλύμμάσι τὴν κεφαλὴν, 

εἰρέσϑα! κλοητὴν διὰ τῶν ποδῶν, ἢ ἤχαν 

φεύγειν διὰ ξηρᾶς" Σ ἑζόμενον κατὰ ἢ 
ταχὺν ζυγὸν, τῆς κωπηλᾶσίάς, ῥεϑεῖς 

: γᾶὶ ἑαυτὸν, ἢ ἀπολύσαι διαὶ νηὸς πον- 
τοπτόρε!. ΖῪΓ ὉΝ ΕΖΟΜΈΝΟΝ. μὸ 

λάζης εἰς τὸ ΖΎΓΟΝ ἔξωθεν τὸ εἰς" 
ὠλλ’ οὕτω λέγε". ἑζόμενον ζυγόν" κα- 
ϑηῶδαι γαρ καϑέδραν φαμέν" ζυγὺς, 
ἔνϑα καϑήμενον κωπηλωτῶσι. ΠΟΝ- 
ΤΟΠΟΡΩ, ΝΑ͂Ι ΜΈΘΕΙΝΑΙ, διὰ 

τοοντοπόρε νηὸς εἰς ϑάλατίαν ἀφεῖναι 
ἑαυτόν, ΛΙΘΟΔΕΥΣΤῸΝ ΑΡΗ͂, λι- 

ϑόφλητον Φόνὸον, 
256. οἰπέλατος, "ἢ κατὰ συγνοπὴν 

ἀπλατος. ἥ ἥ ἀπλησίατος, τουτέσι κὰ- 
κἢν ἢ μὴ παρωχωροῦσα “πλησιάζειν 

αὑτῇ. 
᾿ 267. ΟΥ̓Κ ΕΤῚ ἔχει δηλονότι αὖ- 
τὸν κακὴ μοῖρα' ἔληξε γδ ὥσπερ ὀξὺς 
νότος ὁρμήσας χωρὶς ὠτραπῆς. ΤΊ Α- 
ΡΑΠΡΑΞΑΝΤΟΣ, “παραπλήσια στὰ" 

ϑόντος. ὙΠΟΤΕΙ͂ΝΕΙ, αἴρει, ἐγείδει, 
ὑποβάλλει" ἐξέτεινεν, ἐντὶ τῷ ἐξεπλή- 
εῶσεν" ὑπέτεινεν; ἀντὶ Φ΄ κάτωθεν εἰς 
ὕψος ἔτεινεν" “ἰοτείντδαι δὲ, τὸ διῖσ- 
χυρίζεδιαι. 

ς.ς2 
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γενόμενος ἤρξατο συμπαρακολθϑεῖν τῇ συμφορᾷ ὸ ἀλγεῖν." ΜΗΔῈ - 

ΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΑΡΑΠΡΑΞΑΝΤΟΣΣ. οἷον μηδενὸς συμπράξαντος Ἂὸ 

μεταοζόντος τῶν ἁμαρτημάτων" ἣ γὰρ χοινωνία τῶν ἁμαρτημάτων φέρει 

τινὰ παραμυϑίαν" περισσὴ δὲ ἣ παρὰ πρόϑεσις. 

264. ΦΡΟΥΔΟΥ. δηλονότι ὄντος. ΜΕΙΩΝ ΛΟΓῸΟΣ, ἀντὶ τοῦ, 
οὐδεὶς λόγος. 

265. ΠΟΤΕΡΑ Δ᾽ ΑΝ. εἰ δοίη τις αἵρεσιν; πότερον ἂν προκρί- 
γειας, λυπῶν τοὺς φίλθς αὐτὸς ἥδεδγαι!, ἢ λυπῶν τοὺς φίλες κοὴ αὐτὸς 

λυπέϊδ)αι! ; ἄριςα δὲ ἔχεσιν αἱ ἀντιϑέσεις, τῶν μὲν οἰομένων ἐν εὐτυχίᾳ 

γεγονῖναρ εἰ πέπαυται τὸ κακόν' τῆς δὲ βολόμενης σπαραςῆσοι, ὅτι ἐν. 

χείροσιν ἐςὶ τὰ τοῦ Αἴαντος νῦν, ὁπότε καὶ ἀπαρακρδαδμῃ τοῖς ἁμαρτή- 
μασιν" εἰπόντος δὲ τοῦ Χορδὲ ἐν εὐτυχίᾳ εἶναι» εἰ πέπαυτωι ὁ Αἴας τοῦ 
κακϑ, ἐπάγει ἣ Τέκμησσα, ὅτι κακόν ἐς! τῷ οὕτως πράξαντι καὶ τὸ πε- 
παῦδ)ο! τῶν δεινῶν πταρακολεϑῶν γὰρ τοῖς πεπραγμένοις ἐν ὀδύνῃ 
παλείονι γίνεῖαι" αὶ Εὐριπίδης" (Ἵππολ. 240.) 

Τὸ γὰρ ὀρϑοῦδγαι γνώμην, ὀδυνᾷ. 
, πρὸς δὲ τὸ ὑπ᾽ ἐκείνων εἰρημένον, ὅτι ἐν εὐτυχίᾳ ἂν εἴημεν εἰ ττέπαυται» 

ἀντιτίϑησιν οὕτως" πότερα ἂν ἕλοιο, εἴ σοι δοίη τις αἵρεσιν, λυπῶν τοὺς 
φίλες ἀὐτὺς ἐν ἡδονῇ διάγειν, ἢ ἢ ἀρσρον τοῦ «αντὸς, ὃ, αὐτός τε λυ- 

πᾶδϑαι κοὶ τοὺς φίλδς λυπέϊν ; οἷον ὁ μὲν Αἴας ἐν τῇ μανίᾳ ὧν ἐτέγο, 

οἰόμενος τιμορξιδδοι τοὺς μὴ ἐγὼ δὲ ἐλυπούμην ὁρῶσα αὐτόν" νῦν͵ 
δὲ παυσάμενος τῆς μανίας, καὶ αὐτὸς λυπᾶται ἐπὶ τοῖς τοεπραγμένοις» 
λυπὲϊ δὲ πάλιν καὶ τὸς φίλες" νυνὶ οὖν δεδιπλασίαςαι τὸ κακόν" τοῦτο δὲ 

ἀναπΊύσσει ὁ Χερὺς διὰ τῶν ἐπιφερομένων, ΤΟ ΤΟΙ ΔΙΠΛΑΑΘΝΝ, 
οἷον τὸ ἀμφοτέρος λυπεῖδδο!, ΜΕΙΖΟΝ ΚΑΚΟΝ. 

4266. ΦΕΛΟΥ͂Σ ΑΝΙΩΝ ΑΥ̓ΤΟΣ ΗΔΟΝΑΣ ΕΧΕΙ͂Ν. ὥσπερ ὁ ὁ 

Αἴας ἐν μανίᾳ ὧν, λυπῶν ἡμᾶς αὐτὸς ἥδετο. 

260. ἩΜΕΙ͂Σ ΑΡ΄. ἡμεῖς, ἀντὶ τῇ ὁ Αἴας νῦν μὴ νοσῶν ὀδυνᾷ: τὰν 

τὸν διὰ τὰ τοεπραγμένα. ἢ 

279. ΦΡΟΝΟΥ͂ΝΤΑΣ. γράφεται ΒΛΕΠΟΝΤΆΣ. 

2063. εἰ πέπαυται ὁ Αἴας τῆς μα- 
γίας, κομιδὴ νομίζω εὐτυχήσειν' ἀφα- 
νοῦς γορ ὄντος τοῦ κακξ οὐδεμία Φρον- 
τίς. ᾿ 

205. ΑἹΡΕΣΙΝ, τρόκρισιν. ΑΝῚ- 
ΩΝ. ανιῶ τινων, τὸ κακῶς ποιὼ αὐτόν" 
κἢῷ ἀνιῶ τινα, ὅταν κακὼς ἔχω, ὃ δὲ 
συναλγεῖ τὸ ἐ ἐμω ὦ πάϑει, καϑὸ λέγεται 

ἐνταῦϑᾳ. Η ΚΟΙΝΟΣ. εντὶ ᾧ, κοινῇ 

λυπεῖσγαι ἐν φίλοις κοινὴ λυπθμένοις, 

τετέςιν ὁμῷ τοῖς φίλοις λυπεῖδθδαι, ὦ 
268. ΤΟ ΤΟΙ ΔΙΠΛΑΖΟΝ, τεῖς- 

ἔςι τὸ λυπεῖν νῦἡ τὸ λυπεῖθδαι, μεῖζον 
χακὸν, δηλονότι ᾧ ἁπλῶ. 
.260. ἩΜΕΙΣ. τῶτο λέγει ἡ Τέκ- 

μῆσσὰ, ὡς ἀπὸ ᾿ «ροσώπε Ε Αἴαδῆος, , 

ΑΤΏΜΕΣΘΑ, βλαπτόμεϑα. 
- 2798. ΦΡΟΝΟΥ͂ΝΤΑΣ, σωφρονῶν- 
τας. ΑΝΈΠΝΕΥΣΕ, ἄνεσιν ἔρχευ ς ΔΥ- 

ΠΗ͂ ἘΔΗΛΑΤΑΙῚ, ἐλαύνεται ὑπὸ λύ- 

ἢ 1 
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“76. ἩΜΕΙ͂Σ Θ᾽ ΟΜΟΙΩΣ. ἐμοὶ, φησὶ, κατ᾽ ἄμφω τοὺς καιρὸς 
συμβέβηκεν ἀνιᾶδδαι" αὐτοῦ μὲν τότε ἐξεςηκότος ἡ τερπομένϑ' νῦν δὲ 
σωφρονᾶντος ἡ λυπεμένε. ΔΙΞ ΤΟΣ ἘΞ ΑΠΛΩΝ. ἁπλοῦν μὲν τὸ 
τὸς φίλες ἀνιᾷν" δὶς τόσα δὲ, ὅτι ὺ αὐτὸς συναλγεῖ. 

279. ΠΩΣ ΓᾺΡ ΕἸ ΠΕΠΑΥΜΕΝΟΣ. πῶς γὰρ οὐ ϑέόν τι εἴη 
. τὸ κατὰ τὸν Αἴαντα, εἰ ἀένάυρήνου τοῦ κακϑ Ὄμο χα δν ἐν ἀνίᾳ διάγει ; 
ΠΕΠΑΥΜΕΝΟΣ, ἀντὶ τῷ σωβῥοϊῶν. , 

281. ὩΣ ΩΔ᾽ ΕΧΟΝΤΩΝ. ὅτι κάκιον νῦν ἐκέϊνος ἔχει. 

282. ΤΙΣ ΓΑΡ ΠΟΤ᾽ ΑΡΧΗ. ἀντὶ τῇ, τίς ἡ πρροσθολὴ τοῦ κα- 
κἄντος αὐτὸν 5:8 ; 

285. ΑΚΡΑΣ ΝΥΚΤΟΣ. «περὶ τορῶτον ὕπνόν" τιϑούδῃ δὲ καὶ τὸ 
τοῦ χρόνα πρόσκειται" οἱ γὰρ ἐπιδελεύοντες, τότε τὰς ἐξόδος τσοιᾶνται; 
ὥςε λαϑεῖν τὰς σταραφυλακάς. ἘΞΣΠΕΈΡΟΙ ΛΑΜΠΤΗΉΡΕΣΣ, οἱ καϊὰ 

τὴν ἑσπέραν" ἢ ὅτε οὐκ ἔφαινον ἔτι οἱ ἕσπεροι ἀςέρες" ἢ ὅτε ἐσθέδ)ησαν 
οἱ λύχνοι" συνετῶς δὲ, νὴ οὐ κατὰ μαινόμενον, καὶ ἐκ τῆς τοῦ καιροῦ γὰρ 
ἐννοίας ἐπιδολεύοντος ἐπιϑέδϑαι περὶ ττρῶτον ὕπνον. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, 
οἱ κατὰ τὴν οἰκίαν φαίνοντες. λύχνοι. ἮΘΟΝ, ἀντὶ τοῦ ἤϑοντο. 

287. ἘΜΑΙΕΤΟ, ἐφήτει. ἘΞΟΔΟΥ͂Σ ΚΕΝΑΣ, τὰς ἐκ ἔτι χρη- 

σίμως γινομένας. ἘΠΙΠΛΗΣΣΩ, ἐνίξαμοι. 
200. ΠΕΙ͂ΡΑΝ, πορείαν, ὁδόν. ΟΥ̓́ΤΕ; ΤΟΥ͂, ὥσπερ πσαρὰ Αἰο- 

λεῦσι τὸ ὅτινα κοινόν ἐς! κατὰ γένος, οὕτω γὺ παρ᾽ ᾿Ατ]ικοῖς τὸ ὅτε τὸ, 

ὅταν ὅτως συντάσσητοι, κοινῶς λέγεται. 

τς 9202. ἈΕῚ Δ᾽ ὙΜΝΟΥΜΕΝΑ, ἀεὶ ϑρυλλόμενα ὑπὸ πτάντων ἀν- 
ϑρώπων, ἡ κοινά" ἢ ἀεὶ ὑπ᾽ αὐτθ λεγόμένα πρὸς ἐμέ" ὅμοιον δὲ τὸ ἦθος. 
ἐκείνῳ" (Ἰλ. Ζ. 400.) 

᾿Αλλ᾽ εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σαύτης ἔργα κόμιζε. 

204. ΜΑΘΟΥ͂Σ ἘΛΗΞΑ. φοξηϑᾶσα αὐτὸν οὐ διεκώλυσα. ΚΑΙ 
ΤᾺΣ ΕΚΕῚ ΜΕΝ. τοῦτο μὲν ἀγνοεῖ ἡ Τέκμησσα λέγειν" τοῦτο δὲ 

πῆς. ἩΜΕΙ͂Σ Θ᾽ ΟΜΟΙΩΣ ἐλαυνό- 
μεϑα κακῇ λύπη. 

͵ ,278. συνομολογῶ σοι» ὁ φοξῦμαι 
μή τις ἦλθεν ὑκ ϑεῦ «ληγήῆ' σῶ: γδ, 
ἐπεὶ «πεπαυμένος ὁ Αἴας τῆς μανίας 

μηδέν τι μᾶλλον εὐφραίνεται, ὃ ἢ ὅτε ἣν 

μαινόμενος, ἀλλ᾽ ἔτι ἐν μεγάλη λύπη 

διάγει; 

283. ΞΥ̓ΝΑΛΓΟΥΣΙΝ ΤΥΧΑΣ, 

συναχϑομένοις κατῶ τὰς δυςυχίας. 
285. ΑΚΡΑΣ ΝΎΚΤΟΣ. ἐπὶ τῆς 

ἄκρας νυκτὸς») τοτέγι κατοὶ τὸ ἄκρον ὃ 

γυκτός. ἾΘΟΝ, αντὶ Ψ Φ' ἤϑοντο, ἔ ἐφαι- 

γον, ΑΜΦΗΚΕΣ, ἀμφοτέρωϑεν ἡ ἤκο- 

γημένον λαξὼν ξίφος, ἐξητει ἐξελεύσεις 
βαδίζειν ματαίας" ἔξοδος, ἡ ἡ ἐξελευσις" 
οκφορὰ δὲ ἐπὶ νεκροῦ, 

288. ΕΠΙΠΛΗΣΣΩ ΚΑΙ ΛΕΓΏ, 

ὠντὶ τοῦ ἐπέπληξα, ἐπετίμησα καὶ 
ἔλεξα. 

202. ΒΆΤΑ, ὀλίγα. ὙΜΝΟΥΜΕ- 
ΝΑ, ᾳδύμενα. ΚΟΣΜΟΝ, καλλωπισ- 
μόν. : 

294. ΜΑΘΟΥ͂ΣΑ, ἀκέσασα. 
ο3 
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προεῖπεν αὐτὸς ὁ ποιητής". χοὴ φρρῦς οὐ δε! τὸν ϑεατὴν ταυτολο- 

γέντα. 
307. ΚΥΝΑΣ ΒΟΤΗΡΑΣ. ὑφ᾽ ἕν ἀναγνωςέον' τοὺς τον, 

κύνας" οὐ γὰρ ἀναιρέι κατὰ τὴν σκηνὴν ἄνθρωπον", ἀλλ᾽ ὡς ἔξω τινὰς 

ἀνεῖλεν. ΗΥ̓ΧΕΝΙΖΕ, τὸν τράχηλώ ἀείαλσαι, ἐλαιμοτόμει.. ΑΝΩ 

ΤΡΕΠΩΝ. ὅπερ Ὅμηρος αὖ ἐρύειν φησὶν, ὥςε κατὰ τῷ λαιμ' γίνε- 
δ ἣν σφαγήν. ἩΚΙΖΕΘ᾽ ΩΣΤΕ ΦΩΤΑΣ, δηλονόει κύνας βο- 
τῆρας. 
30]. ΤΕΛΟΣ Δ᾽ ΥὙΠΑΙΞΑΣ. ἡ μὲν τίωιηδεὰ τδδὰ Ὧν» διεί- 

λεχται ἐκ τῷ τὩρολόγε, ὅτι ᾿Αϑηνᾷ ἦν ἡ λαλήσασα αὐτῷ" τὸ δὲ ΞΚΤΑ 
ΤΙΝΙ, ὅτι οὐ συνέδαλε τὰ περὶ τὴν ϑεὸν, τὐ ὅτι ἴδιον τοῖς μαινομένοις νὴ 
τοῖς ματαίοις λαλέν" ἀγνοῦσα δὲ ὅτι ἡ ̓ Αϑηνᾷ αὐτὸν ἐκάλεσε, διὰ τοῦ 
ὙΠΑΙΞᾺΣ τὴν ἔξοδον τῇ μανίᾳ ἀνατίϑηςι. ν 

303, ΣΥΝΤΊΘΕΙΣ ΓΕΛΩΝ ΠΟΛΥΝ. τετέςι ῥήματα καταγέ- 
λαςα λέγων κατὰ τῶν κριῶν, ὡς εἰ κατὰ ΨΨΟΝ ἐποιεῖτο τὴν γ 
λᾶσιν. 

807. ΚΑΙ ΠΛΗ͂ΡΕΣ ΑΤΗΣ. οὐχ' ὅτι τοῦτο ἀλγεινὸν τὸ ἀνελεῖν 

τὰ ποίμνια" ἀλλ᾽ ὅτι διήμαρτε τῆς τιμωρίας τῶν ἐχθρῶν. ΘΩΥΞΕΝ, 
ἐβόησε. ἘΝ Δ᾽ ἘΡΕΊΠΙΘΕΣ. τὸ ἑξῆς" ἐν δὲ τοῖς ἐρειπίοις τῶν. νεκρῶν 
τοῦ ἀρείῃ φόνϑ ἐρειφϑεὶς, ἅ ὅ ἐς τιν, ἐν δὲ τοῖς αὐήμμεῖ τῶν νεκρῶν καῖα- 

πεσὼν ἔκειτο. Θαυμαςῶς δὲ ὑπ᾽ ὄψιν ἤγαγε τὰ «πράγματα, μεταξὺ 

τῶν αἹωμάτων τὴν φαντασίαν ἐπιδεικνὺς, οἷον κοὴ τὸ παρ᾿ Ὁμήρῳ περὶ 

τοῦ Κύκλωπος" (Ὀδ. 1» 298.) τανυσσάμενος διὰ μήλων. ἘΡΕΙΦ- 
ΘΕῚΣ, ἀντὶ τοῦ καταπεσὼν, ἐῤῥμμένορι πάντα γὰρ τὰ ἐπὶ τὴν ἔραν 
“ἰπίοντα, ἐρείπια καλδνται" ὸ αἱ πὰς κόρας ὡς τὼ ἐρείπιαι. Τινὲς 

δὲ ἘΡΕΙΞΘΕΙ͂Σ Ἰξυκθηβα οἷον ὄμφν. υλώρνας μὸν 

2906. ΣΥΝΔΕΤΟΥ͂Σ; πόδας καὶ 
χεῖρας δεδοσμημένους. ΗΥ̓ΧΕΈΝΙΖΕ, 
ἐλαιμοχόμει, τὸν τράχηλον. ἀπέκοπῆεν. 

ἌΝΩ ΤΡΈΠΩΝ, ἀνατρέπων, ἤγουν 
ὑπήϊες τιθείς. ΚΑ᾽ ΡΡΑΧΙΖΕ, "ὦ ἐδέχω- 
δε. ἨΚΙΖΕΘ᾽, ἐμάτιξε. ΕΝ ΠΟΙΜ- 
ΝΑΙ͂Σ ΠΙΤΝΏΝ, ἐντὶ τῷ, ἐμαρξνον 

ταῖς ποίμναις, ἐπιτιϑέμενος. 

3801. ὙΠΑΙΞΑΣ, κρυφίως δρμῆς 

σᾷς- ΑΝΈΣΠΑ, σφοδρῶς, μετὰ βίας 
καὶ δεινοπαϑείας ἀνέπεμπε. ΕΚΊΤ!- 

ΣΑΙΤ᾽, ἀπέλαβεν. 
806, ΕΜΦΡΩΝ ΚΑΘΙΣΤΑΈΑΙ, 

ἐν καταςάσει φρονήσεως. ἐγένετο. ΜΟ- 

ΔΙΣ ΞΎΝ ΧΡΟΝΩ, σὺν βίᾳ, βραδέ- 
ὡς. ΠΩΣ, κατώ τινα τρόπον. 

908. ἘΡΕΊΠΙΟΙΣ, πτώμασι, Ἐ- ' 

ΡΕΙΦΘΕΙΣ, πεσών. 

310. ΑΠΡΙΞ, ὅλη δυνάμᾳι, ὦ χὰ 
ες, ἀσφαλῶς, προσπεφυκότως, ὃ ὃ οὐχ, 
οἷόν τε πρίσαι διὰ σύμφυσιν. 

ΑΠΡΙΞ ΟΝΎΞΙ, τὸ διὰ ὀγύχωε 
φεῤῥως κρατεῖν», "ὦ μὴ ἀπολύειν. 

3511. ΚΑΙ ΈΟΝ. ΜῈΝ, κατρὶ μὲν 
δὶ πλεῖξον ᾿ κρρηγονῷννν πῶς 3 

ϑι 
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μένων, ἐμὲ ἠρώτα τὸ συμβάν" πάνυ δὲ περιπαϑὲς, τὸν ἐμφρονέςα- 
τὸν Αἴαντα τιαρὰ τῆς γυναικὸς συνϑάνεσϑοι» τίνα ἐςὶν, ἃ ἔπραξεν 
αὐτός. ; 

8314. ΚΥ͂ΡΕΙ. τὸ κυρῶ περισπωμένως φησὶν ἣ συνήϑεια, αὶ ̓Ατῆικοί- 
ἐν δὲ εὐκτικοῖς βαρύνεσιν αὐτὸ ᾿ΑτΊ]ικοὶ μετὰ ἐκτάσεως τῇ υ; κύροι λέ- 

Ὕοντες, ἀντὶ τοῦ κυροίη" νῦν δὲ ἀντὶ τῷ κύρει ὁριςικϑ κέται. 

817. ἘΞΩΜΩΞΕΝ, ἐξάκεςον ᾧμωξεν. ΑΞ ΟΥ̓ΠΟΤ᾽ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. 

οὖκ εἰώϑει, φησὶν, ὁ Αἴας ἐν τοῖς κακοῖς ἀποχορόνεθὰρ ἀλλ᾽ ἦν κάρτε- 

ρικός" ἔλεγεν ἂν, φησὶν, ἀεὶ κακῇ ἀνδρὸς τὸ ὀλοφύρεδγαι, ὁποῖόν δε: ὃ 

Ἡρακλῆς ἐν μή ἀμο (1091.) 
᾿Αλλ᾽ ἀςένακτος αἰὲν εἱπόμην κακοῖς. 

ὁ οὖν Ἁἴας πρὸ τούτε, εἰ συνέβη τι αὐτῷ δεινὸν, ὡς ταῦρος ἀνεδρυχᾶτο 

ἀνεξάκεςον" ἐδέποτε δὲ εἰς προφανῆ γόον ἐξέπιπϊεν. ΚΑΚΟΥ͂, δειλξ. 

ΒΑΡΥΨΥΧΟΥ, μικροψύχο, καταπεπϊωκότος τὴν ψυχήν. ἘΞΗΓῈΙ- 
ἜΘ. ἐξήγησις ἐπὶ ϑείων" ἑρμηνεία ἐπὶ τῶν τυχόντων. ; 

8325. ΣΙΔΗΡΟΚΜΗΣΙΝ, τῷ σιδήρῳ φονευθέϊσιν, ὡς ἀνδροκμῆσιν. 

ΚΑῚ ΔΗ͂ΛΟΙ ἘΣΞΈΕ. τροσεχτικὰ τορὸς τὸν ἀκροατὴν, ἵνα τπτοροσέχῃ 
ἀκριβέςερον, τοροσδοχῶν τὸ συμβησόμενον. ΤΟΙΑΥ͂ΤΑ ΓᾺΡ ΠΩΣ. 

ἐοικότα κατά τινα τρόπον τῷ βέλεδ)οι δράσειν, δηλονότι κακόν τι. 
328. ΑΛΛ᾽ Ὡ ΦΙΛΟΙ. τοῦτο πρὸς τὸ μέγεϑος τῆς συμφορᾶς" πι- 

ϑανὴν δὲ τὴν πρόφασιν τῆς ἐξόδε φησὶν, ἵνα μὴ δόξῃ τὸν Αἴαντα ἐν τοι- 
αὐτῃ συμφορᾷ καταλελοιπένωι. ἘΣΣΤΑΛΗΝ. κυρίως ἐπὶ ϑαλάσσης" 
οἷον, ἐς εἰλατό τις τὸν πλθν. ΦΙΛΩΝ ΓᾺΡ ΟἹ ΤΟΙΟΙΔΕ. οἱ τοιοίδε. 

φίλοι; ὁποῖοι ἐρὲ ὑμεῖς, νικῶνται φίλων, ἤγον ἡπϊῶνται" ἡτῖᾶται δὲ ὁ 

313. ΕΙ ΜΗ ΦΑΝΟΙΗ͂Ν, εἰ μὴ 
δείξαιμι, ἐξείποιμι. 

310. ΒΑΡΥΨΥΧΟΥ͂. οἱ λέγοντες 
τὸ ̓βαρυψύχα ἀντὶ τοῦ γεννοίθ, ἊΣ διῶ 
τοῦτο προγιϑέντες τὸ οὐ, ταληϑὲς ἢ ἢγ- 
γοἥκασι᾽ βαρύψυχος »ὃ, ὁ βαρεῖαν ἢ 
λιδϑώδη, καὶ ἐκίνηϊον ἔ' ἔχων ψυχὴν, ἀ»λὰ 

μὴ πρὸς πόλεμον δρμητικὴν καὶ πρό- 

ϑυμον. 

᾿ευεν εἶναι" ἤγουν τοὺς τοιώσδε γόος 
᾿ δεῖ πόϊε ἡ ἡρμήνευεν εἶναι, ἰδίως δηλονότι, 
ὠνδρὸς κακ καὶ βαρυψύχε. 

321. ΑΥ̓ΟΦΗΤΟΣ ΟΞΕΩΝ ΚΩ- 

ΚΥΜΑΤΩΝ, ἤγεν ὑψηλῶν ὅμοιον τεῖ, 
(Πλεκ. 36.) ἄσκευον ὠσπίδος τε καὶ 
τραταῦ, Τὸ ὀξὺ ἐπὶ ξὲ φωνῆς ἔχει ἐν- 

920: ἘΞΗΓΕΙΤ᾽ ἜΧΕΙΝ, ἡρμή- 

ἀντίον τὸ βαρύ" ἐπὶ δὲ ὀφϑαλμοῦ καὶ 
ξίφες, τὸ ἀμδλύ" ἐπὶ δὲ χυμῶν, τὸ 
γλυκύ.--οΒΡΥΧΏΜΈΝΟΣ. ἐπὶ τὶ φω- 
γῆς ' λεόντων κυρίως λέψεϊ). 

326. ΔΡΑΣΕΊΩΝ, ἐντὶ ῷ΄ ϑέλων 
ὦ μέλλων ποιῆσαι" τὸ γὃ δρασείω, 
τυψείω, πολεμησείω, ὦ τὰ τοιαῦτα, 
ἀπὸ ἐνεγώτων ., μελλόντων τινῶν ἄλ- 

λων ῥπμάτων -παργονται" οπ μὲν τῷ 

δρώσω μέλλοντος, τὸ δρασείω" ἢ ἐκ 5 
τύψω, τὸ τυψείω" ΚΣ ἐκ τοῦ πολεμή- 

σω, τὸ ππολεμησείω" ἐκ δὲ Ὁ 9 χρῶ ἐνε- 

τῶτος, τὸ χρείω" νὦ ἐχ φ κίχω, τὸ κι- 

χείω" καλοῦνται, δὲ ἐφεκτικον ῷ ση- 

μασίαν ξ ἔχεσιν ἀεὶ ἱεέλλοντος. 

3928. ἘΣΤΑΔΗΝ, ἐπορεύϑην, 

σ4 
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ἐρῶν τινὸς, νὰ πολλὴν ἀγάπην εἰς αὐτὸν τρέφων" κρατέϊ δὲ ὁ ἐρώμενος: 
ἴΑλλλως. ΦΙΛΩΝ ΓᾺΡ ΟἹ ΤΟΙΟΙΔΕ,. δηλονότι καὶ οἱ κακοπραγϑυῖες. 
ἀπονέμϑοιν αἰδῶ τινα τοῖς φίλοις" ἡ οὖν Τέκμησσα, ἅτε δὴ γυνὴ ὅσα ὰν 
αἰχμάλωτος, ἐχ οἵα τε αὐτὸν «ταραμυϑεῖδγα!" ἀλλὰ τὸν ορὸν προῖρέ- 
πετοι εἰσιέναι" ἐπειδὴ δὲ ἄτοπον τὸν ΩΝ ἀπολιπὲν τὴν σκηνὴν, ἀνα- 

Θοᾷ ἔνδοϑεν ὁ Αἴας, ἵνα μείνῃ ἐπὶ χώρας ὁ Χορ τοῦτο ἘΝ ἐπόϑει ὁ᾽ 

ϑιδτήξ Ὁ 

ὑἶϑ82» ΔΙΑΠΕΦΟΙΒΑΞΘΑΙ, ἐκμεμῃνέναι' “παρὰ τὸν φοῖτον" ἢ 
ἀπὸ τῶν φοιδωμένων καὶ τὴ ἐν) δστιώντων" καὶ Ψ᾽Ν ἐκεῖνοι μανίᾳ τινὶ ἐρῶν 
πάσχεσί τι. 

3384. ΤΑΧ᾽ ΩΣ ΕΟΙΚΕ. ἐδνα, ὡς παδέσνμ μάλλας ονάδαν ὡς 
νῦν αὐτὸ μᾶλλον πσαρωξυμμένε ἢ πρότερον" εἶτα πορὸς τὸν Χορὸν τὰ 

ἑξῆς" Ἢ οὐκ ἠκέσατε Αἴαντος, οἵαν τήνδε ϑωΐσσει βοήν ; ἐμφαντικῶς. 
δὲ τὸ ΘΩΥΣΣΕΙ. καὶ γὰρ δεῖ τὸν ὑποκρινόμενον τὸ τῇ Αἴαντος πρόσω- 
πον ἀπηθμρέμῳ χρήσαδγο! τῷ φϑέγματι; αὶ κυνικώτερον βαύζειν" διὰ 

τοῦτο εἶπεν ϑωὔσσει. 

337, ΑΝΗΡ ΕΟΙΚΕΝ. ἢ ἔτι νοσῶν οι ἀϑιδιυὴ ἢ μεταγνὲς ἐπὶ τοῖς 

πεπραγμένοις ὑπὸ τοῦ παλαιᾷ νοσήματος. 
3390. [ῶὼ. ΠΑῚ ΠΑΙ͂. παρέλκει τὸ ΠΑΙ͂. ἡ δὲ Ῥέκμησσα ἐνόμισεν 

αὐτὸν τὸν παῖδαι καλεῖν. 

340. ῷ ΜΟΙ ΤΑΛΑΙ͂Ν᾽. "ἀφορούσης τὸ ἤϑος" τὸ μὲν ἀποιμώζει, 

τὸ δὲ καλεῖ τὸν παῖδα; ἄτα πρὸς ἑαυτὴν ἐπαπορεῖ. Αλλως" κοὴ πάλιν 

καλεῖ τὸν. παῖδα, κοὴ ἑαυτὴν ἀπολοφύρεται!" λεληϑότως δὲ ἐνεφάνισε κοὴ 

τὸ τοῦ παιδὸς ὄνομα" ἐδεδίει δὲ, μὴ ἀνέλῃ αὐτὸν μαινόμενος. ΑΜΦῚ 
ΣΟΙ, περὶ σοῦ. ΜΕΝΟΙΝΑ, ἀντὶ τοῦ τπροϑυμῇ" τρὸς τὸν Αἴαντα 
λέγει τῦτο. ΠΟΥ ΠΟΤ᾽ ΕἸ; «πρὸς ἐν Ερυσάκην" ὁ ὙΨΨ «αῦϑὰ 

“γωγὸς αὐτὸν ἔξω εἶχε. 

842. ΤΕΥΚΡΟΝ ΚΑΛΩ. μεταβαίνει ὁ Αἴας ἐπὶ πολλὰ, ἵνα δὴ 

πλείονες αἱ ἀγωνία! γίγνωνται. ἼΛλλως" ἴδιον τῇ κακῶς ἔχοντος, τὸ 
μὴ ἐφ᾽ ἐν τῶν λυπέντων ποοιεῖδδα! τὴν ἀναφοράν" ἐπιζητέι δὲ Τεῦχρον, 

ἵγα ταράϑητοι αὐτῷ τὸν παῖδα, ὃν ἀφίησι τῷ Χορῷ, μὴ εὑρὼν τὸν Τεῦ-- 
κρον" τὸ δὲ ἀπεῖναι Τεῦκρον, χρήσιμον τῇ οἰκονομίᾳ' παρὼν Ὑὰρ ἐχώ- 
λύεν ἂν αὐτὸν πρᾶξαι ἃ ἐθέλετο" νῦν δὲ μόνης τῆς γυναικὸς ἐγένετο. 
χρείτίων. 

8334. ΜΑΛΔΟΝ, ἀλγεῖ δηλονότι. ϑόμενος ἐκείνθυ, Η ΤῸΝ ΕἸΣΑΕΙ͂, ἤ-΄ 
ΘΩΥΣΣΕΙ͂, βοᾷ. γουν κατὰ τὸν ἑξῆς χρόνον τσαντὰ" τὸ 

8342. ΤΕΎΚΡΟΝ ΚΑΛΩ. εἰπὰν ἀεὶ λέγεται ἐπὶ ἐνεσῶτος, χἡ τσαρελη- 
ΠΑΙ͂, ΠΑΙ, μεταπίπτει εἰς ζήτησιν 5ϑ΄ λυϑότος, τὺὸ μέλλοντος" τὸ δὲ. εἰσαεὶ,, 
Τεύκρϑ, ὑπ᾽ ἀμηχανίας; ὥσπερ ἐπιλα- ἐπὶ μέλλοντος ὠεί. ΛΕΗΔΛΑΤΗΣΕΙ͂,. 
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τ 844, ΑΝῊΡ ΦΡΟΝΕΙ͂Ν ΕΟΙΚΕΝ. ἐκ τοῦ καλέϊν τὸν Ὑ ξῦκρον 
ξοχάξονται, καὶ ἀνοίγειν ἀὐχον γος ἵνα αἰδεδϑῇ ϑεασάμενος" οἷον, τάχ᾽ 
ἂν αἰδεδϑεη με" ἢ οἷον, τάχα ἂν ἐφ᾽ ἡμῖν παρόν ἀπολιπὼν ἡμᾶς 

ἀνάρχες κὶ ὑποχειρίες τοῖς ἐχϑροῖς. 

846. ΔΙΟΙΓῺΩ, ἀνοίγω. ἐνταῦϑα ἐκκύκλημά τι γίγνεται, ἵνα φανῇ 
ἐν μέσοις ὁ Αἴας ποιμνίοις" εἰς ἔκπληξιν γὰρ φέρει ὸ ταῦτα τὸν ϑεαϊὴν, 

τὰ ἐν τῇ ὄψει περιπαϑέςερα" δείχνυτοι δὲ ξιφήρης, ἡματωμένος, νης 
τῶν ποιμνίων καϑήμενος. ΤᾺ ΤΟΥ̓ΔΕῈ ΠΡΑΤῊ, τὰς “πράξεις, ἃς 

οὗτος εἰργάσατο. ὩΣ ΕΧΩΝ ΚΥΡΕῚ, τοτές ἡδὼς διάκειται. 

350. ΟΡΘΩ ΝΟΜΩ, ὀρθὸν νόμον, τὸν τῆς φιλίας φησίν. ΙΔΕΞΘΕ 

Μ᾿ ΟΙΟΝ. ἜΧΟΝ τὸ πᾶν ἀπήγγειλε τῷ τροπιεῷ" ΘΝ δὲ δὴ: 
μᾶναι, ὅτι ἀν ἐκ ἐττὰ χειμῶνος ὑπὸ κινήσεως ϑνμαν κῦμά τι 
ὑπολειφϑὲν ἀπὸ τοῦ γεγονότος ἡ δῃρρασξᾳ κυκλεέϊ αὐτόν". ϑέφεν γὰρ τὸν 

χειμῶνα ἔΐωϑδϑε τὸ κῦμα ἐπὶ πλέον μένειν" λείπει δὲ τὸ οὑς, ἵν ἡ ἤν»; ὡς ἀμ.- 

φίδρομον, οἷον τὸ ἘΕΨΝΟ ϑερτρέχον ἐξ οὗ τὴν ὑπερθολὴν τῷ κακϑ 
σημαίνει, ὅτι κατ᾽ ἐδὲν αὐτῷ ἐν εὐδίᾳ ἦν τὰ πράγματα. ΑΜΦΙΔΡΟ- 

ΜΟΝ, τὸ ἑλικοειδὲς, ὃ δωνείδει τὰς ναῦς. 

τ 354. ΟἹ Μ’ ΩΣ ΕΟΙΚΑΣ. ὁ Χορός ἐς!ν ὁ λέγων" οὐ γὰρ εὐπρε- 

πὲς τὴν Τέκμησσαν τὸν λόγον ὑφαρπάξειν λεγόμενον πτρὸς τὸν Χορόν" 

ἐν ταῖς γὰρ ἀμφιδολίαις τῶν προσώπων δεῖ τῇ ἤϑες ςοχάξεδ)αι, καὶ δια- 

ςέλλειν τὸ τορόσωπον. ἴἙοικας οὖν, φησὶν, ὅτι ἐν μεγάλῳ χειμῶνι γέ- 
γονας" τὸ γὰρ ΑΦΡΟΝΤΙΣΤΩΣΣ οἷον, διὰ τὸ μηδένα ἐπιμεληϑῆνού 
σε, ἐν χειμῶνι γέγονας. Ἢ ὅτω, πρὸς τὴν Τέχμησσαν ὁ λόγος" νο- 
μίξζω σε ἀληϑὴ μοι μεμαρτυρηκέναι τοερὶ τῆς μανίας τοῦ Αἴαντος". ὅτως 

γὰρ τὸ πρᾶϊμα δείκνυσιν ἡμῖν; ὅτι μανικῶς διεϊέϑη. ΑΦΡΟΝΈΙΞΤΩΣ, 

μανικῶς. 

-δ6δι ΝΑΤΑΣ, τῆς γαυτικῆς" ἐπεὶ ναυτικοὶ δοκοῦσιν οἱ νησιῶτοι. 

ἘΠΈΒΑΣ. τῶν νεῶν δηλονότι. ΕΛΙΞΞΩΝ ΠΛΑΤΑΝ, κωπηλατῶν" 

ἐἴρηται δὲ κὰν τὰ τὸ εαρπασιδτῷ ΠΟΙΜΈΝΩΝ, τῶν ἘΆΝΨΟΜΟΝ, τῶν 
βοηϑῶν" ὡς χαὴ ποιμαίνειν, τὸ ὡς ἡρῤρν- τ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ἄν, τῶν ἐμὲ 

τοοιμιαινόντων χὰ ϑαλπόντων" τὴν αὐτὴν οὖν μοι προαίρεσιν λάδε, καὶ 

λείαν ἐλάσει, λαφυρα[ωγήσει; ληξεύσει; ΚΥΚΛΕΙΤΑΙ, ἤ ἤγδν πωντίξε ἐμὲ ἀρ 

πορϑήσει, ἃ αεπάᾶσει. 

3930. ΟΡΘΩ ΝΟΜΩ, ὀρϑότητι, 
ὥσπες εἴ τις εἴποι, ἐν εὐθείᾳ ἔχ ΜῊ» 

ἤγεν εὐθύτητι" νόμος ἐςὶν ̓ ἔγγραφος 

συνήϑεια" συνήϑεια δὲ, ὃ [ ἄγραφος γό- 

351. ΙΔΕΣΘΕ. σκοπήσαϊε ὁποῖον 
κῦμα περίδρομον ὑπὸ μανίας Φονικῆς 

τι κυχλέω χυχλῶ, τὸ ςρέφω" κυκλόω 

δὲ κυνλῶ, τὸ περι αμβάνω. 

᾿ 354. ΜΑΡΊΤΥΡΕΙΝ. κατήγορθ» 

ἐςὶ μάρτυ; κακῶν μάρτυς δὲ καὶ τ μαρ- 
τὐρεῖν, ἐπὶ καρϑ' ἐνταῦϑα δὲ τὸ μαᾶβ- 

τυρεῖν ἐπὶ τοῦ ἅπλως λέγειν λαμβανε- 

ται. ΑΦΡΟΝΤΊΣΤΩΣ ἜΧΕΙ, αλοίως, 
Χωρὶς λογισμῷ διάώκωται.. 
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εὐξώώ με ἀποϑανεῖν, ἢ σφάξον με σὺν τοῖς ϑρέμμασιν. Οὐ διὰ τὴν ἦτ- 
ταν δὲ τῶν ὅπλων τποικρὸς ὧν βούλεται ἀναιρεῖδγαι, ἀλλὰ τὸ ὄνειδος ὑῷο-᾿ 

ρώμενος τῶν ποιμνίων" ἐν τούτῳ δὲ τὸ ἦϑος, τ ἡ μεγαλοφροσύνη δείκ-, 
νυῖο! τῇ ΑἸανῖος. ἘΠΑΡΚΕΣΟΝΤΑ, πραπῖν ΣΕΛΆΜΌΟΝ 
ὁμδ διαφϑείρατε. 

862. ΜΗ͂ ΚΑΚΟΝ ΚΑΚΩ. τὸ ἑξῆρ' μὴ; κακὸν κακῷ διδοὺς 
ἄκος, μεῖζον ποίει τῆς ἄτης τὸ πῆμα" ἄτην δὲ, τὴν μανίαν" πῆμα δὲς 

τὸν ϑάνατον, ὅ ἐς! χέϊρον τῆς μανίας" τοῦτο δέ φησιν, ἐπεὶ ὁ Αἴας λέϊει 
τῷ Χόρῳ" ᾿Αλλὰ σύν με δάϊξον. "Αλλως" μὴ ϑεραπείαν κακϑ ἕτερον 

κακὸν ἐπεισαγάγῃε» ἤγϑν μὴ τῷ ϑανάτῳ διαλύσῃς τὸ ὄνειδος" πῆμα δὲ 
ἄτης» κατὰ περίφρασιν, τὴν ἄμ; μὴ τὴν δ πλείονα ποιήσῃς" ἀρ- 
κει γὰρ ἡ σαρὅσα. 

866. ΑΦΟΒΟΙΣ ΘΗΡΣΙ, τοῖς μὴ οίδον ἐμποιοῦσι προβάκως; 

ΔΕΙ͂ΝΟΝ ΧΕΡΑΣ, φοβερὸν κατὰ τὴν ἰχύν. ΟΙἿῸΝ ὙΒΡΙΞΣΘΗΝ. 
ὅτι οὐδὲν αὐτῷ ἄλλο ἅπτεται, ὡς τὸ τῆς. ἀογημοσύνης; ὅτι κατὰ τῶν μὴ- 
δεγὸς ἀξίων ἠνδρίσατο. 

368. ΜΗ ΔΕΣΞΠΟΤ᾽. τοῦτο Ἰγιμήσσης ἐςῚ, καὶ ὸ “ορὰ μέρος κτλ 

χονταὶ αἱ τταραμυϑίο. οἷα τὰ τῶν φίλων ἐςὶν ἐν ταῖς τοιαύταις συμφο- 
ραῖς «παραμυϑεμένων, ἵνα. ἐκεῖνος μὲν ἀπαράλειπῆον ἔχῃ τὴν ΡΩΝ 
ϑίαν, οἱ δὲ ἐν μέρει τυγχάνωξιν ἀναπαύλης. 

860. ΟΥ̓Κ ΕΚΤΟΣ. φρὸς τὴν Τέκμησσάν φησιν" ἐκείνοις μὲν νὸς 
διαλέγεται Αἴας δεόμενος αὐτῶν" ἐνταῦϑα δὲ τῇ Τεκμήσσῃ ἐπιπλήσσει" 

εἰώϑαμεν γὰρ τοῖς ἐγγυτέρω ποαῤῥησιάξεδδα!" ὄχ ὡς αἰχμάλωτον ἐξο- 

ϑενῶν.. ΑΨΟΡΡΟΝ δὲ, ὀπιόϑόρμητον. ἘΚΝΈΜΗ, ἐξάξεις. 
371. Ὁ ΠΡΟΣ ΘΕΩ͂Ν. τοῦτο ὁ Χορὸς, τῆς Τεκμήσσης σιγησά- 
σης διὰ τὴν ἐπιτίμηδιν' οὐ μὴν πρὸς τοῦτο ππδρ μένε ὁ Αἴας, ἀλλ᾽ 

ἀνοιμιῴξει, πσάλιν" ἔςι γὰρ καὶ τῶτο ἴδιον τῶν καμυώνανα ὥςε οἷν ἀκολέ- 
ἰὼν φϑέγγεδ)οι. 

τ 38}. ΑΔΙΑΝ ΟΣ ἘΠΕΒΑΣ. ἤϊον 

τὰ τ ΜΩ͂ 

Ὁ, τὸ δοκῶ ποιητικῶς" γέμαιοι. δὲ, 

ὃς ἐπέξης, τῶν νεῶν δηλαδὴ, ἑλίσσων, 

ἤἦγδν ἐλαύνων λάτην «λίαν ὁμοῦ δὲ 
ἑλίσσων «΄σλώτην ἁλίαν, ἀντὶ δ' κωπη- 

᾿λατῶν τοῦτο δὲ ὠντὶ Ψ κωπηλάτες" 

ἕν ἢ τὸ «ἂν; ὃς χωπηλάτης ἐπέξης 
νεῶν. 

3061. ΣΥΎΝΔΑΙΞΟΝ, σφάξετε σὺν 
τοῖς ϑρέμμασιν. 

862. ΜΗ ΚΑΚΟΝ. μὴ «οΐει τὸ 
πάϑος ἃ δος “πλέον, διδοὺς ἄκθΘ- 
καχὸν κακῷ 

800. γέμω τὸ βέσκω, νῷ τὸ δίδωμι, 

βόσκομαι, "ὦ, νέμεϊαι τὴν ὕλην τὸ πῦρ' 
ὠπὸ τούτα κγῦἡ νέμομαι, τὸ «σορεύομαι, 
“σοιητικῶς. 

8371. ὙΠΕΙΚῈ, τποτάσσθ, μα- 
λάσσει, τὺ σωφρόνησον. 

872. ΧΕΡΣΙ, ἐν χερσὲν ὄντας: ἡ 
874. ἘΛΙΚΈΣΣΙ ΒΟΥ͂ΣΙ. ἕλικας» 

τὰ περὶ τοὺς κώ Ψέλλια, ἢ ἐνώτια 

λέγεσι" ΟΣ ἑλικώτατον ὕδωρ, τὸ ἕλιρκο-, 
εἰδῇ ἔχον τὴν ῥεῦσιν, ἢ διαυγές" ἑλικῶσ. 
πις τὸ ἑλίκωψ, εὐόφϑαλμος. 
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., 825. ΚΛΥΤΟΙ͂Σ. κλυτὰ λέγει τὰ αἰπόλια, διὰ τὰς ἐν αὐτοῖς τα- 
ραχὰς καὶ φωνάς. 

377. ἘΠ’ ΕΞΕΙΡΓΑΣΜΈΝΟΙΣ, ἐπιτετελεσμένοις, καὶ ἴασιν 
οὐκ ἔχουσι, κατὰ τὸ Σιμωνίδου" Τὸ γὰρ γεγενημένην οὐκ ἔτ᾽ ἄρεκτον 
ἔςω. ΤΑΥ͂Θ᾽ ΟΠΩΣ. ὅπως ταῦτα μὴ οὕτως σχοίη, οὐχ ὅτως διατ 

κεϊόνοι. 

370. ΑΠΑΝΈΩΝ ΚΑΚΩ͂Ν ΟΡΓΑΝΟΝ. ἀν. τοῦ φοαιεῖργε τὸ 

περίεργε. ΚΑΚΟΠΙΝΕΣΤΑΉΈΟΝ. τὸν τίνον- ποτὲ μὲν ἐπὶ τῆς 
ἰδέας. πποτὲ δὲ ἐπὶ τοῦ ἤϑδε᾽ ἐνταῦϑα οὖν τὸν χαχοήϑη" ἀντὶ τοῦ κολά- 
ξευμα τρίμμα; κακορύπαραν" πινῶδες γὰρ, ἀδόκιμον τῇ γνώμῃ, καὶ ἀ 
καϑαρόν᾽ ἄλλοτε ἄλλα νοῶν. ΠΟΛΎΝ ΤΈΛΩΤΑ. τοῦτο μάλια 
αὐτοῦ ἅπτεται, τὸ τῷ ἐχϑρῷ κἀγαγελαρνν εἶναι. 

888. ΣῪΝ ΤΩ, ΘΕΦ. κινδυνεύε; εἰς ἐναντίον εἶναι τὸ διανόημα, 
ἐὰν νομίζωμεν φάσκειν τὸν Χορὸν, ὅτι ϑεοῖς ἀρέσιε γελᾷν ἐκεῖνον καὶ 
ἐφήδεδλού σοι" τοῦτο γὰρ μερὶ δ μα νϑϑνν φέρει εἰς τὸν ϑάνατον Αἴ- 

ἀντι" ἀκοςέον οὖν οὕτως" ἐχ ὅτι ϑεῷ ἁ ἀρέσικοι γελᾷν ἐκεῖνον" ἀλλ᾽ ὅτι, 

ϑεῶν βελομένων, καὶ τὰ κακὰ ΡΕΤΉΜΗΝ, εἰς τέρψιν" εἰκὸς οὖν καὶ ἡμῖν, 

φησὶν, βοηϑῆσαι τὸ ϑεῖον. Ἢ ὅτως" ϑεὸς καὶ τὸ γελξα καὶ τὸ κλαίειν 
δίδωσι" πῶς οὖν σ8 ἔχει καταγελάσαι ᾽Οδυσσεὺς, αἴτιός σοι ῬΎΒΟ: 

τῆς ἀτυχίας, ὅπϑ γε. πταρὰ ϑεῶν δίδοταρ: 

384. ΙΔΟΙΜΕ ΝΙΝ. τοῦ Χοροῦ τὸν τερὶ ϑεοῦ λόγον ἐρδιλχόμνις 
οὐκ ἐφίετωι ἁ Αἴας" ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς ἰδίας δυνάμεως ἐπαίρετοι; φησὶν. οὖν" 

ἴδοιμι αὐτὸν, καίπερ οὕτως κακούμενος" δῆλον γὰρ ὅτι ἀμυνῶμοι, εἰ καὶ 
ϑεοὺὶ συλλαμθβάνεσιν αὐτῷ, ΑΥΩΜΕΝΟΞ,, ἄτης πεπληρωμένες. . 

386. ΜΗΔῈΝ ΜΕΤ’ ΕΠΠΠΗΣΞ. ὁποῖον καὶ τὸ ἐν ᾿Ηλέκτρᾳ" (832.}) 
“Μηδὲν μέγ᾽ ἀΐσῃς" τοῦτο. δὲ πρὸς τὸ, "Ἰδοιμί νιν, καίπερ ὧδ᾽ ἀτώ- 
βέξνος. "δ "ν᾽ 

387. Ὡ ΖΕΎ. οἱ" τοιαῦται τοροσφωνήσεις οὐ διαλύβσι τὴν ὑπόϑεσιν, 
πτοαραλαμβάνεσοι τὸ μέλλον" ἀλλὰ προσοχὴν ἐργάζονται τῷ ϑεατῇ 

σεν γα. τ προ τὰ σε αν ΥἾΤ ὁ ἀν τω; αιιτυ, ΜῈ κιχιιιακτ τ πιταο-- 

381. «πίνω» ὃ δόύπος, δι᾿ ξ ἑνὸς ν᾽ πῖ»- 

γᾷ, τὸ ὄξρακον, διὰ δύο. 
384. ΑΤΏΜΕΝΟΣ. ἀπὸ τῆς ἄ- 

τῆς, τῆς βλαξης, γίνεται ἀτηρὸς, καὶ 
ἀσαρτηρὸς, ὃ βλαπτικός' γίνετάι δὲ 
ἕδμὰ ἀτάω, τω, τὸ βλώπῆω," ὃ τὸ 
ταϑυτικὸν, τῶμαι» ὃ ἡ μέτοχὴ ἀτώς- 

γ 
386. ΜΗΔΕΝ ΜΈΓ᾽ ΕἸΠΗ͂Σ, μὴ 

κομπαάσης. 

Ἰὼ πρόγονοι» πατὴρ, ὥξππος, 

"ὦ οὗ ἐἰνωτέρω' ἀπόγονοι, υἱὸς, ἔκγονος, 
ἢ οὗ κατωτέρω" «τρόγονοι» με οὗ ἀπὸ 

βοτέρε γάμϑ γεγενγημένοι, ὧν ὃ «αἷὴς 
ἢ μήτηρ εἰς δεύτερον ἦλϑε γώμον' λέ- 

γοντῶι δὲ ταρόγονοι «πρὸς τὸς ἀπὸ τοῦ 
δευτέρα" γώμε, γεννωμένδρ" ἐπίγονοι δ 
λέγοδαι οἱ ἀπὸ φ᾽ Ὁ διυτίῃι γάμε. -τοάρ- 

χαγὸς τῷ γένος Φ Αἴαντος ὃ Ζεὺς, οὔ-- 

τως" ὃ Αἰακὸς ἐλέγετο υἱὸς Ε Διὸς, ἐξ 

ὃ Πηλεὺς "ἢ Τελαμὼν, ὧν ̓ Αχιλλεὺξ χὰ 
Αἴας. 
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ὙΦ πῶς τὸ δεινὸν ἀπαντήσει. ΑΛΗΜΑ, πλάνη καὶ Ὑν- 
γιςικὸν τσανόργημα, ἢ περίτριμμα" παρὰ τὸ λέπειν. 

802. ὉΟΤᾺΝ ΚΑΤΕΎΧΗ. ἐπεὶ διὰ τῆς πταραμυϑίας οὐκ ἠδυνήϑη 
αὐτὴν μεταϑεῖναι, δοκεῖ ἐκ τούτων αὐτὸν μεταϑεῖνοι" κἀμοὶ οὖν ἐχο 
ἀποϑανεῖν. 

8306. ὩΣ ΕΜΟΙ. τοτέριν; ὡς ἐμοὶ δατινότερον τοῦ ἡλίθ" ὡς ΑΝ 
χρῆσϑαι κριτῇ" ἢ παρέλκει τὸ ὩΣ. λέγει δὲ ΞΚΟΤΟΣ ἘΜῸΝ 
ΦΑΟΣ, ὡς εἴ τις τὸν ϑάνατον σωτηρίαν νομίσειεν. ΕΛΕΣΘΕ, ἀντὶ 
τοῦ ἁπλῶς λάξετε. ΟΥ̓́ΤΕ ΓᾺΡ ΘΕΩΝ ΤΈΝΟΣ. οὔτε ἀνϑρώπων 
γένος ὁρᾷν ἔτι ἄξιόν μοι εἰς ὠφέλειαν" ἄριςον τοίνυν ἐξιέναι τ βία. Ἢ 
ὅτως" ἘΤΣ ΟΝΗΣΙΝ ΑΝΘΡΩΠΩ͂Ν. ὠφέλεια ἐκ εἰσί μοι οἱ ἄνθρω-: 
ποι, οὔτε οἱ ϑεοί' τί οὖν ζῶ ; 

401. ΑΛΛΑ Μ᾿ Α ΔΙΟΣ. καὶ ταῦτα. χρησίμως κατὰ τὸν Χορὸν, 
ἵνα ἐπίρωνται καὶ ὅϑεν ἡ καταρχὴ τῆς ἐὐδαίσῃς ἔδει οὖν οὐ παρὰ ἄλλου 
μαϑεῖν, ἢ παρ᾽ ἐκείν τοῦ τσεπονϑότος" συνίησι γὰρ πεπλανημένος ὑπὸ 
τῆς ᾿Αϑηνᾶς" ἡ γὰρ Τέχμησσα τὸ ὅλον ἀγνοεῖ. ΟΛΕΘΡΙΟΝ, μέχρι 
δανάτϑ. 

403. ΦΥΓῊ: γράφεται ΤΡΑΠΗ. 

404. ΠΟῚ ΜΟΔΩΝ. ἀδὲ ἀλϑὼν παραμενῶ ; πο κχῖ γὰρ ἔπε- 
ται ἣ ϑεὸς αἰκιϑομένη. ΕἸ ΤΑ ΜΕΝ ΦΘΙΝΕΙ. διὰ τὴν κρίσιν τῶν. 

᾿ ὅπλων. ΜΩΡΑῚΙ͂Σ Δ᾽ ΑΓΡΑΙ͂Σ. διὰ τὴν ἀναίρεσιν τῶν βοτῶν. ΔΙ- 
ΠΑΛΤΟΣ, ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶν, οἷον περιδέξιός με φονεύοι" παντὶ 

δϑένει, ὡς Δίδυμος" ἢ ὁ ςρατός με φονεύοι, λαξὼν τὰ δίπαλτα δοράτια, 
ες Πίος φησί. ΧΕΙΡῚ ΦΟΝΕΥΟΙ. τὴν. ἀπὸ τῶν ἐχϑρῶν ἐπιβολὴν 
προβάλλετοι. 

410. ΤΟΙΑΔ᾽ ΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΙΝΟΝ. τοιαῦται φωνεῖν, ἃ πρό 
τερον οὐκ ἂν ἔτλη γενναιότατος ὦν. 

407. ΜΩΡΑΙΣ Δ᾽ ΑΓΡΑΙΣ. τὰ 
βοσκήματα, ἃ λαξὼν μωρῶς διεχρή- 
σατο. 

408. ΔΙΠΑΔΤῸΣ, ἀπὸ τῷ σάλ- 
λω, αφ᾽ οὗ οὗ ἕν ἄλλοις οὗτος τπσαλτὸν λέ- 

.392.᾿ εὔχομαι τῷ Γ᾿ ϑεῶ καὶ εὔχομαι 
τῷ. ἀνθρώπῳ, ὑπὲρ οὗ ὗ τὴν εὐχὲν ποιϑ- 
με" κατεύχομεμ δὲ, τὸ καταρῶμαι. 

305. ὩΣ ΕΜΩΙ, δοκεῖ δηλονότι" 

πσαρ ἐμοὶ, ἤγεν κατ᾽ ἐμέ, 
806. ἑλξ, ἀντὶ ᾿ αρογμνσαιν και 

εὕλετο νίκην τις, εἶντὶ 8 ἔλαξεν" ἐν- 

ταῦϑα δὲ ΕΛΕΣΘΕ πδλς, ἀντὶ τοῦ 

λάξετε. 

402. ΑΙΚΊΙΖΕΙ, ἀντὶ τοῦ αἰκίζεἣ, 

ἤγον μαείξει. 

406. ΤΑ ΜΕΝ ΦΘΙΝΕΙ, ἢ ἤγϑδυ ἢ 
ἐμὴ εὐτυχία φϑείρετα. 

γει αὖρ, τὸν κεραυνὸν, ὡς ἄνωθεν παλ- 

λόμενον. 

410. ΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΝ. χρή- 

σιμον, τὸ ἐπιτήδειον εἰς χρείαν, ἤγδν τὸ 

συντελῶν εἰς τι ϑέλει. οὖν ἐνταῦϑα 

δεῖξαι, ὅτι ἀσυντελὲς φωνεῖν. τοιάδε 
ἄνδρα ̓  ᾶ ἃ οὐδέποτε ὀὗτος ὍΝ ὑπέ- 

μεινεν ἂν φωνῆσαι. 

ν 
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᾿4Ἔ12. ΠΟΡΟῚ ΑΛΙΡΡΟΘΟΙ, ποταμοὶ εἰς ϑάλασσαν ῥέοντες" οὐ 
τοὺς ἐν Ξαλαμῖνι δέ φησιν, ἀλλὰ τοὺς ἐν Τροίᾳ. ΠΑΡΑΛΑ, ϑαλάσ- 

σια. ΝΕΈΜΟΣ ΕΠΑΚΤΙΟΝ. τὸ ἄλσος τοῦ ὄρες τῆς Ἴδης τὸ ΝΑΙ 

ἅλιον. ἈΜΗΝΟΑΣ ΕΧΟΝΤΨΑ, ἤ ἤγεν ξῶντα., ΙΣΤΩ.. ὅτι οὐκ χο 
ἔτι ξῆν. ὁ 

419. ]ὼ ΣΚΑΜΑΝΔΡΙΟΙ͂. οὐκ ἔςιν ἡ διαςολὴ πρὸς τοὺς Τρῶας, 

ὡς τοῦ Ξκαμάνδρε μᾶλλον τὰ τῶν Ελλήνων αἱρεμένα" ἀλλ᾽ οἷον, ἐμοὶ 
ἐχϑραὶ ῥοοὴ, εὔφρονες δὲ τοῖς ᾿Αργείοις τοῖς ἐμοῖς ἐχϑροῖς" ταῦτα δὲ 
πάντα ἐςὶ τῇ ἀνακρεομένε τὸν ϑάνατον. ΕΥ̓ΦΡΟΝΕΣ ΑΡΓΕΙΟΙΣ. 
δι τὸ ποτόν: ἔμφρων μὲν γὰρ, ὁ φρόνιμος" εὔφρων δὲ, ὁ ἡδὺς καὶ εὐ- 
φραντικός. ΟΥ̓ΚΕΤ᾽ ΑΝΔΡΑ. οὐ νεμεσητὸν τῷ Αἴαντι μεγαλαυ-: 
χεῖδδοι" ὅταν μὲν γάρ τις ἐν μετρίᾳ διαγωγῇ ᾿ἦ, τότε εὔχημον σερι- 
φέλλειν τὰ ἑαυτοῦ πλεονεκτήματα" ἀπηυδηκότα δὲ ἄνδρα οὐκ ἄν τις 
μέμψαιτο εἰ μεγαλαυχεῖται, ὁποῖα καὶ ὁ Ἡρακλῆς ἐν τῷ τέλει ὧν “περὶ 

τῆς ἀνδρείας αὑτοῦ διέξεισι" αὶ γίγνεται ἐπίτασις τοῦ τπτάϑους, ὁπόταν 

τὸ τοιοῦτο διαφϑείρηταν" ἔτι δὲ αὔξεται τὸ τεάϑος οὐχ ὑπὸ ἄλλε λεγό- 
μένον, ἀλλ᾽ ὑπὸ αὐτὸ. ἘΞΈΡΕΩ, κομπάσω. ΠΡΟΚΕΙ͂ΜΑΙ, δ, 
κείμενός εἶμι, εἰς ὄψιν σσάντων δηλονότι." 

428. ΟΥ̓ ΤΟΙ Σ᾽ ΑΠΕΙΡΓΕΙΝ. ὁ Χορός ἐςτν ὁ λέγων" ἐνδίδωσι 

γὰρ τῷ Αἴαντι κάμνοντι, ὅπερ ἐςὶν εἶδος τταραμυϑίας" ἡ Τέκμησσα 
τοῦτο οὐκ ἐποίει. ἘΣΧΏ,, ἀντὶ τοῦ δύναμοι. 

430. ΑΙ ΑΙ, ἐντεῦϑεν μακρὰν ῥῆσιν μηκύνει ὁ Αἴας" ἔς! δὲ γὰ τοῦτο 

ἀρχαιότροπον, τὸ πρὸς τὰς ὀνομασίας ἐχφέρειν τὰς" συμφοράς" καλῶς 

μὲν οὖν τοράτϊων οὐκ ἄν ἐμέμνητο τοῦ διανοήματος" ἐν συμφορᾷ δὲ ὦν. 
ἘΠΏΝΥΜΟΝ. συνῳδὸν ἔσεδϑαι καὶ ἐπώνυμον τοῖς ἐμοῖς κακοῖς" ἔπλεξε 
δὲ τὸ ὄνομα «ρὸς τὸ οὗ αἢ τὸ ϑρηνητικόν. ΞΥΝΟΓΆΕΙΝ, θόμωνν 
αὶ συνενεχϑῆναι!» νὰ εἰς ταυτὸν ἐλϑεῖν. 

433. ἘΝΤΥΓΧΑΝΩ, περιπίπϊω. ΟΤΟΥ ΠΑΤΗΡ. “τρπαϑθῃ 

τὰ τοῦ «πατρὸς κατορϑώματα παραλαμβάνει" οὐκ. ἐλάσσονα γὰρ τοῦ 

τποατρὸς τοοιήσας, ἄτιμος ἐλαύνομοι" εἰπὼν δὲ τὰ ἴδια, κατορθώματα, 

412. ΠΑΡΑΛΑ, ἤγεν “παράλια; 

τουτές: παραϑαλάσσια. -ΝΕΜΟΣ 

; ἘΠΑΚΤΙΟΝ ̓ χωρίον «αραθαλάσσιον, 
γομὴν ἔχον εἰς βόσκησιν. ᾿Ακτὴ, - ὃ 
κρημνώδης τόπος ἐν ϑαλάσση" αἰγιῶ- 
λὸς δὲ, ὁ ἐπίπεδος ὸ ἑμαλός. 

Α18. ΚΑΤΕΙΧΕΤΕ, εἴχετε" καὶ έ- 
ζϑιν ᾽ὃ λέγεται τὸ κρατεῖν, τῷ ἔχει ἐν- 

Ἢ τὸ ἀπολύειν. 
. ἕξετε δηλονότι. τ΄ 

ἘΟΥΚ. ΕΤῚ: 

Α20. ΕΥΦΡΟΝΕΣ, ἡδεῖς, εὐῷρο- 

σύνην ποιοῦσαι διὰ τὸ «σοτόν. 
4238. ΟΥ̓ ΤΙΝΑ. οὐδένα, ἄλλον 

δηλονότι, ἀπὸ τοῦ σρατοῦ ἢ Τροία εἶ- 

δεν. 

. 428. ἀπείργω τινὰ βελόμενον ἐ ἐνερ 

γεῖν τι ̓ ανίργω, δὲ τὸν ἀρξάμενον, καὶ 
ὁσονοῦν Ὁ ἔργε ἀνύσαντα᾽ ἀντὶ Θ᾽ ἀνα- 
ςέλλω. 

481. ΞΎΝΟΙΣΕΙΝ, συμβέσεδδαρ.., 
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διεξῆλϑε ἢὶ ὡς συγγενικὴ αὐτῷ ἣ πταρὰ τὸ λαβίον ἀνδραγαϑία. 1ΔΑΙ͂- 
ΑΣ. ᾿ἸἸδαία τὸ “άλαι ἡ Τροία ἐκαλεῖτο, ἀπὸ τῆς Ἴδης τοῦ ὅρες. ΤΑ 
ΠΡΩ͂ΤΑ ΚΑΛΛΙΣΤΈΙΑ. ὅτι εἴληφε τὴν Ἡ σιόνην «σαρὰ τοῦ Ἡρα- 
κλέδς. 

430. ΟΥ̓Δ᾽ ΕΡΓΑ ΜΕΊΩ. «πιθανῶς, τὸ μὴ ἐ εἰπεῖν τολείονα τὸ πα- 

τρὸς κακοπαϑῆσοι, ἀλλὰ μὴ ἐλάττονα. ἌΡΚΕΣΑΣ, δείξας, βοηθήσας, 

Φοιήσας" λείπει δὲ ἣ διὰ, ἵν᾽ ἢ δι ἐμῆς χειρός. ΑΤΙΜΟΞ ΑΡΓΈΙΟΙ- 

ΣΙΝ: ἀντὶ τοῦ ὑπὸ ᾿Αργείων" ἢ ἀρῥίφδρ ̓Αργείοις, ἄτιμος ὧν νῶν: 

λυμό. 
441τ. ΤΟΞΟΥ͂ΤΟΝ Τ᾿. ἀντὶ τῦ, τοῦτο. ΕἸ ΖΩ͂Ν. ΑΧΙΛΛΕΥ͂Ξ. 

χαρίεν τὸ διανόημα ἐπεξιὼν δὲ τὰς ἑαυτοῦ συμφορᾶς, καταλέγει σπρῶ- 

τον τὰ κατὰ τὴν ἀδικίαν τῆς κρίσεως" τοῦτο γάρ ἐς! τὸ πορῶτον οἰὐτὸν 

λελυπηκός. ΚΡΙΝΕΙΝ ἘΜΕΛΛῈ ΚΡΑΤΟΣ. ἀντὶ τοῦ μετὰ κρί- 
ὅόεως διδόναι τινὶ κράτος ἀρφιςείας, ἤγδν ἔμελλε κρίνειν τίς ὃ κρατῶν ἐςε 

διρὶ τὸς αὐτοῦ ἀνδῥαγαϑίας. ΠΑΝΤΟΥΡΓῸ, «Ὡάντα τὐράτϊοντι τὸ μὴ 
δὲν ὑποσελλομένω, τσανόῤγῳ νὴ ἀναιδεῖ. ΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ͂ ΔΈῈ;. δεικτί- 
χῶς, ἀντὶ τοῦ, ἐμ. ΚΡΑΤΗ͂, νίκην. 

447. ΔΙΑΣΤΡΟΦΟΙ, ἤγεν παράφόροι: ΓΝΏΜΗΣ ΑΠΉΞΑΝ, 
οἷον εἰ μὴ διὰ ἔκςασιν τοῦ δέόντος ἐξέπεσον αἱ διάνοιοώά μδ, ὁὐκ ἄν τοτε 
ἄλλϑ οὕτως ἀδίκως κατεψηφίσαντο" ὡς καὶ παρ᾽ ὌΡΝ ( 1λ. Α.. 

232}) 
Ἦ γὰρ ἂν, ᾿Ατρείδη, νῦν ὕξατα λωβήσαιο. 

ΑΈΗΞΑΝ, ἀντὶ τοῦ ἀπήγαγον. ἘΨΗΦΙΣΑΝ, ἀντὶ τοῦ ἐψηφίσαντο. 
ΑΔΑΜΆΣΤΟΣ, ταρϑένος, ἄξυξ. ἘΣΦΗΛΕΝ, σφαλῇναϊ ἐποίη- 
σεν. 

Ἀ65. ΤΑ ΠΡΩ͂ΤΑ ΚΑΛΔΛΙΣ- γιγνώσκειν, ὅτι εἰ ὃ ̓Αχιλλεὺς εἴη ζῶν, 
ΤΕΙΑ, τὰ τιμιώτατα Ω γερῶν' εἴλη- 
Φε γὺ ᾿Ἡσιόνην ὡάρὰ τοῦ Ἡρακλέος: 
ΑΡΙΣΤΈΥΣΑΣ; ἕνεκα ἀρισείων εἰλη- 

φώς. ᾿ 
πΠ ἐσθεῖον, ἡ Ἶ διὰ γῆρας προτίμησις, 

Γ τὸ δι αὐτὸ διδόμενον γέρας κατὰ 

«εοτίμησιν" ἀριφεῖον, τὸ ἕνεκα ὠρισείς 

ας γέρας" καλλιρεῖον, τὸ Φπκλεγὲν τινὶ 

γέρας' «ωτεῖα, τὰ τῆς «πρώτης τῶώ- 

οἰξεως γέρα" δευτερεῖα, τὰ τῆς δευτέ- 

“ρᾶς. 

441. ἘΞΕΠΙΣΤΑΣΘΑΙ ΔΟΚΩ, 

νγνώσκειν νομίζω. 
444. ΟΥ̓Κ ΑΝ ΤΙΣ, οὐδεὶς ἄχλος 

κατέοχεν ἂν ταῦτα -σρὸ ἐμοῦ ἐν ταῖς 

ἐρισείανς, κοι τὸν τοσδτόν γε δοκῶ 

ὦ ἔμελλε κρίνειν» ἤγεν κρίσιν τὸ ἢ ἀγῶνα 
ποιῆσαι περὶ τῶν ἰδίων δήέλων, "ἢ ̓-» 
γα τινὶ χράώτος ὁ βραβεῖον ἕ ἕνεκα 

' τείας, αὐτὰ τὰ ὅπλα, οὔκ ἄν τις ἀλ- 
λος ντ᾽ ἐμοῦ ἔμαρψεν αὐτὰ, τὰ ὅπλα 
δηλονότι. 

448. ἈΠΗ͂ΖΙ͂ΑΝ, ἀπήγαγον" γρώ- 
φετῶν τὸ ἀπεῖρξαν, ὃ ὃ ἐξιν ὠκώλυσαν. 

449. ψηφίζω, τὸ λογαριώξω" ψυ- 
Φίζομαι δὲ, τὸ τοὺς ψήφες τίϑημι, 

451. ΧΕῚΡ ἘΠΕΝΤΥΝΌΝΤ᾽, εὐ- 
τρεπίζοντα. ἘΣΦΗΛΕΝ, σαρέτρεψεν, 
σφαλῆναι ἐποίησεν. ΒΔΑΠΤΟΙ, ἐμ- 
ποδίζοι. Ὃ δειλὸς φύγοι ἂν τὸν ἐπ’ 
κρατέσερον" φεύγει τις διωκόμενος ὑπό 
τινος Φεύγει ὃ φυγαδευόμενος τὼ ἐξο- 
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4558. ΟΥ̓ΧΈΚΟΝΤΟΣ. γράφεται ΟΥ̓́Κ. ΕΧΟΝΤΟΣ, δηλονότι 
τὸ ἔγκλημα τῆς φυγῆς αὐτῶν" «πάνυ δὲ γενναίως ἐμμένει τῷ λήματι" 
τὸ γὰρ ἐφ᾽ ἑαυτῷ ἀνῃρηκέναι φησὶ τοὺς Ἕλληνας, καὶ ἡπῆσϑαι οὐχ ὑπ᾽ 
ὀκείναιν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἐπήρειαν τῆς ϑεοῦ, ΘΕΟῚΣΞ ἘΧΘΑΙΡΟΜΑΙ. 
διὰ τὸ τεπλανῆδϑαι ὑπὸ τῆς ϑεοῦ. 

460. ΝΑΥΛΟΧΟΥ͂Σ ἘΔΡΑΣ, τὸν ναύς αϑμον, ὥϑα αἷ νῆες ἵξαν- 

ται κατὰ λόχον, τοτέςι κατὰ τάξιν. ΜΟΝΟΥ͂Ξ Τ᾽ ΑΤΡΕΙΔΑΣ. 

μεγαλοφυῶς δὲ οἴετοι ἑαυτὸν τὸ στᾶν ἄνω. ΠΕΡΩ, ἀντὶ τοῦ περάσω. 
ΚΑΙ ΠΟΙΟΝ ΟΜΜΑ. αἰογύνετωη ἄνευ ἀριςείων φανῆνοι τῷ τάτρὶ, 
αὶ φυγὰς ἀκούειν. Δαιμονίως δὲ ἀνθυπάγει αὑτῷ καὶ τὰ τῆς ἀπαλλα- 

γῆς»  τῶτο ἀναλύει, ἵνα μὴ λυϑῇ ἡ ὑπόϑεσις. ΑΜΝΟΝΟΝΝ ἀντὶ τοῦ 
ἔρημον. 

467. ΠΡΟΣ ΕΡΥΜΑ, πρὸς τὸ τεῖχος. ΞΥΜΠΕΣΩΝ,. σύμπε- 
σεῖν, τὸ συνελϑεῖν εἰς μάχην" προσπεσεῖν, τὸ ἐξαίφνης μὴ εἰδότα τινὰ 

ἀποκτεῖναι. ΑΛΛ’ ΔΕ Γ᾽ ΑΤΡΕΙΔΑΣΣ. ἀλλ᾽ ἐφηδϑήσονται οἱ ᾿Α- 
τρίδαι, ἐάν τι γενναῖον δράσας τορὸς τοὺς Τρῶας. ἀποϑάνοου ἀγνοοῦντες 

ὅτι ἑχκεσίως ΗΝ μοι ὁ ϑάνατος. Καλῶς δὲ οὐκ ἐπήνεγκε ἣν ἀληϑῇ 

δόξαν, ἕως ἂν δράσῃ ἅπερ αὐτὸς ὑπονοεῖ. 

472. ΜΗ ΤΟΙ ΦΥΣῚΝ Τ΄᾽. τοτές:ν ἀδϑενῆ καὶ ἀλλοίαν τσαρὰ τὴν 
τοῦ πατρός. ἈΣΗΛΑΥ͂ΧΝΟΣ δὲ, ἄτολμος, ταπεινὸς, δειλὸς, ψυχρός. 
ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΥ͂ ΒΙΟΥ͂. τῆς ἐπὶ πολὺ ἐχτεινομένης ζωῆς. ΚΑΚΟΙ- 

ΣΙΝ ΟΣΤΙΣ. ὅςις δικαλλαγὴν οὐ δέχεται, ἀεὶ ἐν κακοῖς ἐξετάξεται. ἡ 
᾿ς 475. ΤΙ ΓᾺΡ ΠΑΡ᾽ ΗΜΑΡ. τί γὰρ ἡμέρα μία ἔχει; τοροσϑεῖσα 
τὸ ξῆν, καὶ ἀναδαλλομένη τῇ ϑανεῖν, τέρπειν τὸν ἄνϑρωπον; ΘΕΡΜΑΙ- 
ἘΜεΑΚ χλιαίνετοι, ϑάλπεται" τὸ γὰρ τοιοῦτον ἐξαπατᾷν ἐςιν ἑαυτὸν 

διζόμενος" Ὁ φεύγει ὃ ὃ κἀδηγούβο: 

ἐξέφυγε δὲ, ὠντὶ τοῦ ἐξελύσατο ξαυϊόν" 
Ἁ)αφεύγε ̓  δὲ τὶ, ὅταν παραδρώμη δίιω- 
κόμενον, ἢ ὅταν “-αροραϑῆ χαϑὺὸν, ἢ 

ὅταν κρωτηϑὲν διολιδδήση. 

458. ἘΧΘΑΙΡΟΜΑΙ. πὸ τοῦ 
ἔχϑω τὸ μισῶ, ἔχϑος, τὸ μῖσος» καὶ 
ἐχϑαίρω, τὸ μισῶ, καὶ ἐχϑαίρομαι, τὸ 

᾿ μισοῦμιαι. 
460. ναύλοχοι λιμένες, ἔγϑα δηλον- 

ὅτι αἱ »χες ἵσαδίαι κατὰ λόχον, τεϊέςι 
κατὰ τάξιν" "ἢ ἀπὸ τότ ναύλοχοι 
ἕδραι, αἱ ναντικαί. 

464. τὸ ΤΎΜΝΟΝ ἢ τὸ ΑΤῈΡ 
ἐκ “αραλλήλε; ἀντὶ θ΄, μεμονωμένον ΡΝ 
κεχωρισμένον Ὧξ εἰρι εἴων, ἤγον Ἢ ἕνεκα 

ἀριςτείας γερῶν. 

467. ἔρυμα, τἢ Φρόριον, τὴ πολίχο 
γον» ταῦτόν. 

470. ΟΥ̓Κ. ἘΣΤῚ ΤΑΥ͂ΤΑ, οὐδέν 
εἰσι ταῦτα, ἤγδν οὔτε τὸ τὰς ἕδρας 

ναὐλόχες, λιπεῖν ε ἀπιέναι -σρὸς τὸν 

πατέρα, ἔ ὅτε μὴν τὸ εἰς μάχην συνελ- 
ϑεῖν, εἶ εἶτα τελευταῖον ἀποθανεῖν. 

472. σπλάγχνον, ἣ καρδία ἴα, ἀφ᾽ ὅ 
ῷ εὔσπλαγχνος; ὃ ὃ εὐκα, Ἂ νδρεῖς 

ος ὠσπλάγχνος δὲ, ὃ ἀκάρδιος καὶ 
δειλός. 

473. αἰοχροῦ. δὲ εἴδη τέϊαρα, ἄ- 
δὺκον, δειλὸν» ἄκοσμον, ἄμορφον. 

475. ΤΙ ΓᾺΡ ΠΑΡ᾽ ἩΜΑΡ, τί 
5 ἔχει ἡμέρα τέρπειν, «προσϑεῖσὼ, ἕ- 
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ἐν ψευδολογίᾳ διάγοντα. ΚΑΛΩΣΞ ΖΗῊΝ Η ΚΑΛΩΣ᾽ ΤΕΘΝΗΚΕ- 
ΝΑΙ. “φιλοσόφως τὸ καλὸν ἐν ἀμιοτόροις.. , 

481. ὙΠΟΒΛΗΤῸΝ ΛΟΙῸΝ. γνήσια τῆς τωγῶν τὰ ἐρημένα; 
ὸ οὐχ ὑπόθλητα" οἰκεῖα ἂν σαυτῷ εἶπας" ὅμως γε μὴν χδμμονν τὸ πᾶν 

ἀναϑεὶς ἡμῖν. 

485. Ὡ ΔΕΣΠΟΤ᾽ ΑἸΑΙΞΣ: Τεκμήσσης ὁ λόγος" οὐ γὰρ δεῖ τὸν. 
ΣΧορὸν μηκύνειν τὸν λόγον" μικτὸς δὲ ὁ λόϊος" τὸ μὲν γὰρ αὐτῇ γενναῖον 
αὶ ἐλευϑέριον διὰ τὴν πσαῤῥησίαν τῆς φύσεως" δούλη γὰρ ἐπάναγκες γέ- 

Ὑγονε" τὸ δὲ συναρμόζον τοῖς καιροῖς; διόλθ δὲ τὴν φιλοςοργίαν ἐμιφαῖνον" 
καὶ ὅταν τὰ ἑαυτῆς καταθάλῃ, τεχνικῶς ἐπιχειρεῖ, μαλϑακώτερόν “σῶς 

καϑιςῶσα τὸν Αἴανῖα" δεῖ οὖν αὐτῆς εἶναι τοὺς λόγες, ὅτι διὰ τὴν ἐλευ- 

ϑερίαν παῤῥησιάζεται. ΤῊΣ ἈΝΑΓΚΑΙΑΣ ΤΥΧΗΣ:. τῆς. δυςυ- 

χίας" τεχνικὸς ὁ λόγος ἐκ τοροοιμίε, κα εἰς ἔλεον ἱκανὸς ἐπισπάσαδϑο)" 

'διπλῶς δέ φησι τὸ ἀναγκαῖον: πποτὲ μὲν ἐπὶ τῶν κατὰ φύσιν ἀκολεϑίαν 
τινὰ ἐχόντων, ὡς ἂν εἴποιμεν ἀναγκαίως τὸ τοῦρ ϑέρμὴν, κοὶ τὸ γάλα 
λευκόν" «ποτὲ δὲ ὡς ἐπὶ τοῦ ἐξ ἀνάγκης γιγνομένϑ, ὡς κνὰὶ νῦν ἀναϊκαίας 
τύχης τοῦ βίυ φησί. ΕἸΠΕΡ ΤΙΝΟΣ ΦΡΥΓΩΝ. ἀντὶ τοῦ, ὡς οὐκ 
ἄλλε τινὸς τῶν Φρυγῶν. ΚΑΙ ΣῊ ΜΑΛΙΣΤᾺ ΧΕΙΡΙ, τῇ ῬωνΩ 

λωτίσάσῃ με. 

401. ΕΥ̓͂ ΦΡΟΝΩ ΤΑ ΖΑ. εὔνες σοι καϑίςαμαι, εὐνοῶ τοῖς σοῖς. 

ΚΑΙ Σ᾽ ΑΝΤΙΑΖΩ, ἀντὶ τοῦ παρακαλῶ" κάλλιςα δὲ ἀμφοτέροις 

τοῖς ὅρκοις ἐχρήσατο" μέγιςον γὰρ δικαίωμα; τὸ τῆς αὐτῆς ἑςίας ἐπιΞ 

τυχεῖν, ὁπότε καὶ τῶν πολεμίων φειδόμεϑα διὰ ταῦτα" καὶ τὸ σεμνὸν τῆς 
κοίτης χρήσιμον, ὅπϑ γε καὶ τὸ σεμνότατον τῶν προσώπων, περὶ δικαιώ- 

τούτῳ κατὰ μεταφορὰν καὶ εὐγενὴς, δ᾽ 
μεγαλοπρεπὴς Γ γενναῖος, ἢ εὐγενὲς 

ἦϑος, τὸ ἐἐςεῖον Ὁ πεπαιδευμένον καὶ 

ὄγκον ἔχον» τῷ εὐγενὴς Ψυχὴ, "ὦ εὐζ[ενὴς. 

λόγος. 
481. ὙΠΟΒΛΗΎΟΝ, τἴσοβολι- 

μαῖον, γόϑον. 

αὑτὴν δηλονότι, ἐπὶ ἤματι, νῦἡ ἀνεϑεῖ- 
σα Φὸὶ κωτϑανεῖν, ἤγον ἀπολυϑεῖσα "ἢ 
ἐλευϑερωθεῖσα τῷ ϑανάτε; ΠΑΡ᾽ Η- 
ΜΑΡ, ἐπ᾿ ἤματι. ΤΈΡΠΕΙΝ, εὐφραί- 
γειγ. ΕΧΕΙῚ, δύναται. ΠΡΟΣΘΕΙ͂ΣΑ, 

παρατεϑεῖσα, «προδήκην φοιήσασα ἐσ- 
αὐτὴν δηλονότι. ΚΑ ΝΑΘΕΙΣΑ, ανα- 

ζολὴν ποιήσασα, ὅϑεν Ὁ ἀνάϑεσις, ἡ 
ὑπέρϑεσις. 

478. ΘΕΡΜΑΙΝΈΤΑΙ, ἤγεν ϑαῤ- 
ῥεῖ, καϑ᾽ ὃ λέψειαι ϑάλπον παρ Ὁμή- 
ρμῳ τὸ ϑάρσος, κατ᾽ ἐναντιότητα τοῦ 
δέος, ὃ ψυχρὸν αὐτὸς λέγει" Ψυχεὸν 

ς δέ ἕος εἷλεν. 

άᾺ80, ΤΟΝ ΕΥ̓ΓΈΝΗ, τὸν μεγα- 

λοπριπῆ, γενναῖον. Εὐγενεῖς, ὧν ἢ ὅν 

τρὶς περιφανὴς καὶ τὸ γένος" "ἢ ἀπὸ- 

485. ΤΗΣ ΑΝΆΓΚΑΙΑΣ τῦ- 

ΧΗΣ, τῆς δελικῆς, τῆς ἐξ ἀνάγχης 
ψενομένης. 

480. ΘΈΟΙΣ. συνίζησις" τὸ; δὲ 
ΠΟΥ͂ «περισσόν. ᾿ 

401. ΞΎΝΗΔΘΟΝ. εἰς ἢ κα]ὰ τὸ 
σὸν λέχος ξυνῆλθον, σοὶ ὃ δηλονότι. ΕΥ̓ 
ΦΡΟΝΩ ΤΑ ΣᾺ, ὠντὶ Φ εὐνοῶ τοῖς 

σοῖς» ἤγεν εὐγοῶ σοι, εὔνες σοι εἰμί. 

τὸ φρονῶ αἰτιατικὴ συντάσσεται, καὶ, 
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μάτων. τῶν πρὸς ἄνδρα. καὶ ᾿ να ἐμβεγέμρρο! ταὐτὸ τοῦτο ὄμνυσι" 

([λ..0.39)}. ἼΟΣ 
ΟΣή 8᾽ ἱερὴ κεφαλὴ, ὴ ἰκεθ μῶν λέχος αὐτῶν. Δ ΝΟΥ ΤΩΙ 

ὅρα δὲ ὅτι: ἐκατέραϑεν ϑηλείαις ὁ ὁ τοιοῦτος λόγος. πτρόσκειτοι;. ἐπὶ ἘΣ τοῦ 

᾽Οδυσσέως καὶ ἄλλο τι οἰκειότερον ὄνομιος ἐξεῦρεν" ι(Οδ. ᾿ 206. εἴν 

ν ᾿Ασπάσιοι Λέχεροῃ παλαιοῦ ϑισμὲν ἵκρυφον (γ.] ΓΛΣ ΖΟΤῚ 

τὴν εὔνοιαν δηλῶν τῶν οὕτως συνιόντων ἐπὶ. μόνῃ πως, ἜΦΕ. 

ΣΤΙΟΥ͂ ΔΙΟΣ. ἀντὶ τοῦ, συνοίκθ᾽ οἱ μὲν συνοικὅντες τὸν ᾿Ἐφέςιον : 

Δία. τροτείνασιχι, οἱ δὲ φίλοι, τὸν Φίλιον. ΣΥΝΗΛΛΆΑΧΘΗΣ, συν- 
αλλαγὰς ἔχεις,. γάμῳ. συνεξεύχϑης, συγηρμόδνηρ" ὅϑεν καὶ συνάλ- 

λαγμα.. άδεδο 

405. ΤΩΝ ΞΩΝ ὙΠ’ ΕΧΘΡΩ͂Ν. ὙΕΙΡΙΑΝ. ἡ ὑπὸ πρὸς τὸ 

χειρίαν". ὑκοχιαιρίαν. δούς τινι τῶν ἐχϑρῶν σϑ᾽ εἰδυῖα δὲ ἀώΣ τὸν 
Αἴαντα τορὸς τὰς. ἐπιτιμήσεις, διαῤῥήδην μὲν οὔ φησι, Μὴ διάφϑειρε 

σαυτόν" φοχαζομένη. δὲ τοῦ χρυργῇρ ἔξωδεν «εριέρχεται» τὰ ἐπακολδ- 
ϑοῦντα λέγουσα, ὅτι ὑπρχαρίαι με τοῖς ἐχϑροῖς σὶ σὺν τῷ παιδὶ κατα- 

λείψεις. 

407. ΤΑΎΤΗ ΝΟΜΙΖΕ. ἀντὶ τοῦ; οὕτως, κατὰ τοῦτον τὸν τρό- 

πον. ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΚΡΟΝ. οὐ Ψιλὸν τὸ τῆς δολείας εἶπεν" ᾿Χλλὰ κοὴ 

ὅσα ἔνες:ν εἰπεῖν τινα ἰδόντα αὐτὴν ἐν. δελείᾳ" οὐ ἧ, τοιαύτη δὲ διδασκα-. 

᾿ λία Ὁμήρε" (Ἰλ. Ζ. 432.) 
Μὴ παῖδ᾽ ὀρφανικὸν ϑείης, χήρην τε γυναῖκα. 

ἀποτρέψαι δὲ βούλεται αὐτὸν διὰ τῶν τοιούτων λόγων.. ΔΟΓΟΙ͂Σ 
ΙΑΠΤΩΝ. γράφεϊαι ΑΤΙΖΩΝ, ὑβρίζων" παρὰ τὸ Ὁμηρικόν" (Ἰλ. Ζ 
460.) Ἕκτορος ἦδε γυνή. ΤΡΈΦΕΙ, αὔξει, ἔχει. ΔΑΙΜΩΝ ΕΛΑ. 

δαίμων νῦν, ἡ δολεία, ἡ δυςυχία" ἐλᾷ. δὲ, ἀντὶ τοῦ ἐλάσει"; εἰς ταῦτα 

δηλονότι. 

τὸ εὖ  Φρονῶ, ἐπεὶ Ἁἰαλελυμένον ἐς" τὸ 

δὲ ὲ εὐφρονῶ, δοτικῇ ἐνίοτε καὶ αἰτιατι- 

κῇ. 
402. ΑΝΤΙΑΖΩ, ἀντιβολῶ; Ε- 

ΦΕΣΤΙΟΥ͂ ΔΙΟΣ, τοῦ τιμωμένε ἐν τῇ 
οἰκίᾳ, Ὁ ἐφορῶντος τὴν συνοίκησιν ἤ- 

μῶν. ᾿Εφέσιον Δία προτείνεσιν οἱ συν- 
οἰκοῦντες" οἱ δὲ Φίλοι, Φίλιον᾽ οἱ δὲ ἐν 
μιᾷ τάξει καταλεγόμενοι τὸ μιᾷ συμ- 
μορίᾳ, Ἕταιρεῖον" οἱ δὲ ξένοι, Ξένιον" 

οἱ δὲ ἐν ὅρκοις συμφωνίας “ποιοῦντες, 

Ὅρκιον" οἱ δὲ δεόμενοι, ἡ Ἱκέσιον" οἱ δὲ 

ἀδελφοὶ, ᾿Ομόγνιον. 

404. ΒΑΞῚΝ ΑΔΙΓΕΙΝΗΝ, κλῆ- 

σι» φήμην λυπηράν. 

495. ὙΠ᾿ ΕΧΘΡΩΝ ΧΕΙΡΙΑΝ, 

ὡ τ λβοχειρίαν “τ ν τιν τῶν σῶν 

ρῶν, 

406. ΤΕΛΕΥΤΉΣΑΣ ἥ βίον δη- 
λονότι, ἀποϑανών' τελευτῶ τὸ ἔ ἔργον, 
τῷ τελευτῶ, ἀντὶ Ε ἀποϑνήσκω, ἐφ᾽ ὦ 

συνυπακόξα ὃ Σ βίον, ἵν᾽ ἥ, τελευτῶ ι 
βίον" τὸ τελευτῶ, κἡ τὸ  κατατρίφω, τὸ 

ἔτι τὸ μεταλλάτίω, τὰ αὐτά" 

)» τὸ ἀποθνήσκειν, 

κ 

Ὁ 
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δ0δ. ΣΟΙ Δ᾽ ΑΥΣΧΡΑ, καὶ διὰ τὴν εὐγένειαν καὶ διὰ τὴν ἀνδρείαν" 
διὰ μὲν τῇ ΣΟΙ, τὴν ἀνδρείαν" διὰ δὲ τοῦ ΤῺ 59, ΓΕΝΕῚ, τὴν εὖ- 
γένειαν, τοὺς τορογόνες" ϑαυμαφςῶς δὲ ἣ τοροδϑήκη τοῦ γένες" αἶοζος 

γὰρ προξοίψῃ αὶ τῷ υἱῷ, ἐπὶ τοιούτοις αὐτὸν καταλείπων. Καλῶς ἐπὶ 
τοῦ πάτρὸς, ἘΝ ΜΑΚΡΩ ΤῊΡΑ' ἐπὶ δὲ τῆς μητρὸς, ΠΟΛΛΩ͂Ν 
ΕΤΩΝ ΚΛΗΡΟΥ͂ΧΟΝ. ὁ γὰρ ἐπὶ ἀμφοτέρων ἑνὶ χρησάμενος ὀνό- 
μᾶτι, ἐπιτεμνόμενός ἐς! τὸν λόγον" τὸ δὲ ἐγχρονίζειν ταῖς διηγήσεσιν, 
ἀνυςικώτερον" ϑαυμαςῶς δὲ ἐπὶ μὲν ἑαυτῆς οὐδαμοῦ τοῖς τοιούτοις ὀνό- 

μᾶδι χρῆται, οὔτε αἰδέδγητι, οὔτε οἴκτειρε' ἐπὶ δὲ τῶν γονέων καὶ τοῦ 
σαιδός. ΚΛΗΡΟΥ͂ΧΟΝ, μέτοχον, κεκληρωμένην, κλῆρον ἐσγηκυῖαν. 
Η ΣῈ ΠΟΛΛΑΚΙ͂Σ. τοῦτο οἰκείως ἐκ τῆς φύσεως ςοχαξομένη παρέ 

λαθεν. 

510. ΕἸ ΝΈΑΣ. εἰ τῆς νέας τροφῆς σοῦ χωρὶς διάξει καὶ βιώσεται. 
ὙΠ’ ὈΡΦΑΝΙΣΤΩΝ. ὀρφανιςΐ εἰσιν οἱ τοὺς ὀρφανοὺς τρέφοντες. 
Ἕλληνας οὖν φησιν οὐ φίλες ὀρφανιςὰς, καϑὸ δυσμενεῖς" ἢ ὀρφανις οὴ, 
ἀρχὴ ᾿Αϑήνῃσιν τὰ τῶν ὀρφανῶν κρίνεσα' ἢ ὀρφανιςῶν, τῶν τῆς ὀῤῷα- 

γίας ἐπιτρόπων. ᾿Ορφανὸς δὲ, ὁ ὅρον ἔχων τὸ οὐ φαίνεδγαι!, ὁ ἄσημος, κὶὶ 
μηκέτι ἐμφανής" ἀμέλει κοὴ ὑπὸ τῶν ἀμφιϑαλῶν; ὡς ἐμφανῶν, ἐλαύ- 
γεται. 

514, ἘΜΟῚ ΤᾺΡ ΟΥ̓Κ ἘΤῚ. καὶ τοῦτο Ὅμηρικον" (ἾἸλ, Ζ. 
413.) ὲ ᾿ 

Οὐδ᾽ ἐμοί ἐς! τοατὴρ καὶ πότνια μήτηῤ. 

εἶτα ἑξῆς" (420.) 
᾿Ατὰρ σύ μοι ἐσσὶ πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ. [1.1 

516. ΑΛλ’ Ἡ ΜΟΙΡΑ. ὡς τούτε ἰδίῳ ϑανάτῳ τετελευτηκότος, 

ΘΑΝΑΣΙΝΟΥ͂Σ, ἀντὶ τᾶ νεχρὲς, ἢ “ποιηϊικὸς ϑανάτα. 

501. ΤΑΠΤῺΝ, βάλλων, λοιδὸ- 
ρῶν, βλάπῆων. Ὰ 

503. ΛΑΤΡΕΙΑΣ, δελείας" κυ- 
ρίως λατρεία, δολείω ἐπὶ μιϑϑῷ. ΖΗ- 
ΔΛΟΥ͂, μακαρισμιϑ, εὐδαιμονισμῶ. 

δ08. ΠΟΛΛΩΝ. ἙἘΤῺΝ ΚΛΗ- 

ῬΟΥ͂ΧΟΝ, «ολυετῆ" κληρόχους, καὶ 

τοὺς γεωργὰς φησὶν Ἡρόδοτος" κλη- 
φοῦχοι, τἢ οὺς ᾿Αϑηναῖοι ἔπεμπον ἐπὶ 
τὰς αὔλεις, ὡς ἐλώμίδανον, κλήρες ἐπ 
κἄάςω διανέμοντες. 

511. ΤΡΟΦΗΣ; ἀνατροφῆς" λέϊει 
δὲ ἀνατροφὴν, ἣν ἀνατρέφασιν αὐτὸν 
ἄλλοι. Ν 

ΔΙΟΙΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟΣ, ἤγουν κο- 

μισϑήσετωι κεχωρισμένος" ὃ νοῦς οὖ- 
τος σοῦ ᾿' Αἴαντος ϑανόντος, οἱ ὀρ- 
φανιςοὶ οὔ, ἐάσουσι δὶ Ἑδρυδάκην 
εἴν σὺν ἐμοί ἀλλὰ διοίσεσιν αὐτὸν 
μόνον. ᾿ 

. δῚ2. ὀρᾷῷανιγαὶ, οἱ ἐπίτροῦτοι ἢ 
ὀρφανῶν χηρωςοὴ, οἱ Φ' χηρῶν. 

515. ΠΙΣΤΏΣΑΣ, ἠφάνισας. ᾿Α- 
γιςῶγ τὸ πεπήωκὸς ἐγείρω᾽ ἀϊφόω δὲ ἐ- 
Ἰγῶ, τὸ ἀφανίξω, ἀπὸ θ᾽ ςερητικὸῦ ἃ 
ἡ Θ᾽ ἴσημι ποιητικῶς τὸ γινώσκω, ἀἰ- 
ςος, ἀφανὴς γεγονὼς, τὸ ἐκσεπίωκὼς ἢ 
μνήμης», τὸ ἀπὸ τούτου αἰΐγδω ἀϊξῷ 
ῥῆμα. ΑΛΛ᾿ Ἢ ΜΟΙ͂ΡΆ; ἢ εἱμαρμέ- 
νη" πὸ ΑΛΔΑ αντὶ Θ' δὲ. 



; 

᾿ 
᾿ 
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520. ΑΛΛ’ ΤΣΧΕ ΚΑ ΜΟΥ͂. καλῶς τὸ χἀμοῦ, οἷον, μετὰ τὸν 

“πατέρα καὶ τὸν νὸν κἀμὲ ἔν τινι μοίρᾳ κατάϑϑ' αἰδγάνετοι γὰρ τῆς τύ- 
χης; ἐν ἦ νυν ἐς ίν" αἰδημόνως δὲ αὐτὸν ὑπομιμνήσκει τὰ τῆς εὐνῆς" διὰ 

τῶτο γὰρ μάλιςα δοκεῖ αὐτὸν πείσειν" ὁ δέ γε Εὐριπίδης Μμογρρκιμ» 
τατα εἰσάγει τὴν Εκάθδην λέγεσαν: (Ἔκ. 828.) 

Πϑ τὰς φίλας δῆτ᾽ εὐφρόνᾳς δείξεις, ἄνᾳξ, 
Ἢ τῶν ἐν εὐνῇ φιλτάτων ἀσπασμάτων 

Χάριν τίν᾽ ἕξει παῖς ἐμή; 
522. ΧΑΡΕΣ ΧΑΡΙΝ ΓᾺΡ, ἡ προὐπάρξασᾳ γὰρ χάρις ἐςὶν ἣ 

φύουσα: τὴν χάριν. ΟΤΟΥ͂ Δ᾽ ΑΠΌΡΡΕῚ ΜΝΗΣΤΙΣ. ἡ μνήμῃ ποῦ 
εὖ πσεπονϑέναι, ὅτοι ὁκ ἂν εἶεν εὐγενεῖς γδὸν δὲ διὰ τούτων τῶν ἰάμ,- 
ὅδων ἤρτητοι τὸ περὶ εὐχαριςίας καὶ αὶ ἀχαριςίας. 

525. ΟΙΚΤΟΝ, ἔλεον" δυσωπητικὰ δὲ τὰ τοιαῦτα" εἰ γὰρ ὁ ξένος 
ὥκτειρε, πόσῳ μᾶλλον ὁ Αἴας ; 

5627. ἘΠΑΙΝΟΥ͂ ΤΕΎΞΕΤΑΙ, οὐχὶ καϑὰ εἶπεν" ἀλλ᾽ ἐὼν σεεί- 

ϑηῖοι κατὰ πάντα ἐμοί: ὁ γὰρ Αἴας ἐγνωκὼς ἑαυϊὸν ἀποσφάτῆειν, ἐθό- 
λετὸ πρὸ τῇ ϑανάτε τὸν σταῖδα ἰδεῖν" ἡκάτως ἂν τᾶτο πάλιν λέϊει, ὅτι 
ἄριςόν ἐς! τὴν γυναῖκα, φαϑρρχεῖν εἰς ἅπαντα τῷ ἀνὰ ἔρικε γὰρ 

ὑφοερῆγννν ὅτι ὀκνηρῶς ἐκδώςει τὸ παιδίον. 
ὅ31. ΚΑΙ ΜῊΝ ΦΟΒΟΙΣΙ. τοῦ φόβθε χάριν, ῥύσαδγοι ϑέλουσα 

ἐξήγαγον ἐκ ἄντικρυς μὲν ἀντιλξίει" ἀναξολὰς δὲ τι λάτίεται, ὡς ὑπη- 
κεκινηκότι μὴ τοιςεύοσα. 

834. ΠΡΕΠΟΝ ΓῈ Τ᾽ ἮΝ. ἦν καὶ τὅτο τῷ ἐμ δαίμονος, τὸ ὑπ᾽ 
ἐμᾷ τὸν παῖδα ἀναιρεϑῆναι" ἀντὶ τᾶ, ἔπρεπε τῇ τρῶν μ8 τύχῃ Ὁ τὸ ἢ 
αὐτόχειρά με τῇ παιδὸς κατασκευάσαι. 

585, ΤΟΥ͂ΤΟ Γ᾽ ΑΡΚΈΕΣΞΑΙ. εἰς τῶτο ἀρκέσαι, τῷ παιδὶ ὑπήρε- 
τῆσαι, νὴ ἀποσοθῆσοι τὸ ϑανεῖν. 

536. ἘΠΗΝΈΕΣΑ, ἀντὶ τῷ ἐπαινῶ. 

887. ΤΙ ΔΗ͂Τ᾽ ΑΝ. τί σε, φησὶν, ἐκ τῶν παρόντων ὠφελήσω, τὰ 
τί βούλει σοι γενέδναι ; 

δ 

516. Η ΜΟΙΡΑ, ἤγεν ὃ κοινὸς 
ϑάναϊος; ἢ τύχη. ΚΑΘΕΙΛ᾽, κατή[α- 

γε) καϊεξίξασε, κατέξαλε. 
510. ἘΓΩΓΕ ΣΩΖΟΜΑΙ. ὥσπες 

ἐὰν ἐσωζόμην ἐν πᾶσι, σώξομει ἐ ἐν σοί; 
σώζεται δέ τις ἔν τινι» ὅταν ἐν. αὐτῷ ἣ 
σωτηρία αὐτῷ ἦ, ὡς σωζομένει ἐκείνα 
αὐτὸν σώξεδλαι,᾿ ἀπολωλότος δὲ, αὐτὰν 
συναπόλλυδιαι. 

521. ΤΕΡΠΝΟΝ, τὸ τέρψιν “τοι- 

ον" χαροπτοιὸν ἢ, τὸ χαρὼν ἔχον, οἷον 
χαροποιὸν ὄμμα. 

531. κἡἢ μὴν ἐξελυσάμην αὐτὸν, εἷς 
τοῦτο δηλονότι, ἵἕγα σὺ ὁρᾷς αὐτόν, 
ΦΟΒΟΙΣΙ, διὰ τοὺς φόξως ἐξήγαγον 
αὐτὸν, ῥύσαὥαι ϑέλοσα. 

884, ΠΡΈΠΟΝ. εἰρωνικόν, 
585, ΦΎΛΑΞΑ, ἐπήἥέρησα, εἰς τὸ 

ἐπαρκέσαι, βοηϑῆσαι, ὑπηρετῆσαι. 
537. ΤΙ ΔΗΤ᾽ ΑΝ, ἤγῳων κατὰ 
2 
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40. ΠΑΡΟΥ͂ΞΣΙΑΝ ΕΧΕΙ͂Ν, ἤ ἤδοι παρεῖναι. ἐκένῇ 
δ ΒΥΘΥΝΩΝ. ΚΎΡΕΙΣ, ἥ ἘΝΝ “διδάσκεις; σαιδεύας» κμδρ 

γᾷς. 

543. ἙΡΠΟΝΤΙ ΦΩΝΕΙ͂Σ. ἐγγὺς ὄντι, ἷ ΜΝ τῆς 

κλήσεως, ἤγαν οὐκ ἀκούοντι. Ὁ 

545. ἈΤΙΡῈ ΔΕΥ͂ΡΟ. ἀντὶ. τῦ ἀγσθια οὐ τὸ, (Ἰλ. Ζ. λθαὴ 
Μή μοι οἶνον ἄειρε. ΕΙΠΕ ΔΙΚΑΙΩΣ. εἴπερ ἔςιν ἐμοῦ, οὐκ εὐλα- 
ξηϑήσεῖοαι τὸν φόνῳ τῶν ταριμϑίων, ΑΛλ’ ΑΥ̓ΤΙΚ᾽ ὩΜΟΙ͂Σ. νῦν τὸ 
ὩΜΟΙ͂Σ ὡς κατὰ τῶν κριρπῶν; εἰ, ὅτε εἰσὶν ὠμοὶ, ὀκληῤῥὝεύρδι, εἰσι" 
ἰταμοῖς" μεϊαλοφρονῶν δὲ νόμδς τὴν φύσιν ὠνόμασε καὶ τὸ ἔϑος τῇ γον 

γηκότος. ΠΩΛΟΔΑΜΝΕΙ͂Ν, ὡς σσῶλον γυμνάξειν.... , 
550. Ὡ ΠΑῚ ΓΈΝΟΙΟ. μέτριος ὁ λόγος" ἢ δὲ ὁμοία εὐχὴ ὰ παρ᾽ 

"Ὁμήρῳ" (Ἴλ. Ζ. 476.) 
Ζεῦ, ἄλλοι τε ϑεοὶ, δότε δὴ καὶ νὰ τόνδε γενέδναι 
Παῖδ᾽ ἐμὸν, ὡς καὶ ἐγώ περ. 

552. απ ϑϑμνήνο μακαρίζειν" ἐπειδὴ ἀαλεύχεκα αὐτῷ ,ὐγογμὼν 
φησὶν ὅτι, νὴ γῦν σε μακαρίζω, ὅτι μικρὸς ὧν ἐκ αἰδϑάνῃ τῶν ἐμῶν κα-᾿ 
κῶν. ἘΝ Τῷ ΦΡΟΝΕΙ͂Ν ΓᾺΡ ΜΗΔΕΝ. ἐν τῷ μὴ ἀντιλαμθά- 
γεγο! τῶν κακῶν" ἐπεὶ ἔςαι γελοιότατον δόγμα ὡς τιμῶντος τὴν ἀφρὸ- 
σύνην. ΤῸ ΜΗ ΦΡΟΝΕΙ͂Ν ΓᾺΡ. δεῖ λαθεῖν τοῦτο; ὡς. ἐπὶ παιδία" 
οὐ γὰρ καϑόλϑ τὴν ἀφροσύνην πτροκρίνει" ὁ δὲ νᾶς" ἐν τῷ νηπίῳ κακὸν 
μὲν τὸ μὴ φρονεῖν, κακὸν δὲ ὅμως ἀνώδυνον" καὶ Εὐριπίδης" (Μηδ. 47.) 
Νέα γὰρ φροντὶς οὐκ ἀλγεῖν: φιλεῖ: τάχιςα δὲ διὰ τῶν ἑξῆς ἐσήμανε τὸ. 

τί, ἢ τί δῆτα ὦ ὧν ἴσως ἐκ Ὁ Θ᾽ φέρειν τὸν 
“παἰδὰ «ρὸς σὲ ὀφώνιμίι δε; τουτέςι 
τίνα ὠφέλειαν ἕξεις ἐ ἐκ Φ φέρειν Σ παῖ- 

δα πρὸς σέ; ἘΚ ΤΩΝΔΕ, κατὰ τὰ 

μετὰ ταῦτα- ὨΦΈΛΟΙΜΙ, ὠφελοίην 
ἴδεν εἰπεῖν" ποιητικὴ δὲ ὠδείῳ οὗτος 
ὅτω χρῆται τοῖς εὐκτικοῖς, 

5838. ΠΡΟΣΕΊΠΕΙΝ, σπροσφϑέν- 
ξαῶαι, ἀσπάζεδαι λόγοις. 

δ40, ΜΕΔΛΛΈΕΙ, βραδύνει. ΠΑΡ- 
ΟΥ̓́ΣΙΑΝ ἘΧΕΙ͂Ν, ὁμοῦ «ααρεῖναι. 

542... Ατ᾽ ΑὙΤΟΝ, «δεῦρο, ἄγε, ἢ 
κόμιζε, αὐτὸν, ὅφις ἐπὸ Ὦ προσπόλων 
κυξερνῶς αὐτὸν ταῖς. χερσί». 

543. ἘΡΠΟΝΤῚ, ἐρχομένω. ΔΛΕ- 

ΑΕΙΜΜΕΜΙ͂Ν ΛΟΓΟΥ͂, ἔνδειαν ἔχοϊι 
Φ' σῷ χόγε, ἤγουν σῦκ ὠκόοντι: 

545. ΑἹΡΕ, κόμιζε, “πρόσφερε. 
ΦΟΝΟΝ, τὰ πτώματα Ὦ ἀρτίως πε- 

Φονευμένων οι. ᾿ 
.547. ἘΠΠῈΡ ᾿ΔΙΚΑΙΩ͂Σ." ΜΝ 

ἐςὶν ὅμοιος ἐμοὶ» καϑοὶ ἀπαντεῖ, πὸ δι- 
καιον. ΤᾺ ΠΑΤΡΟΘΕΝ, κατὰ τὰ 

«τατρὸς ἰδιώματα, λέγω δὴ αἰνδρείᾳν κὸ 

φρόνησιν, τὸ τὸ ψενγαῖον. ἐν συμφοραῖς" 

ἤγεν εἴπερ, οὐ Ἱβόνον. κα] ὰ τὴν σπορᾶν 
ἐμός. ἐσὶν υἱὸς» ἀλλα δὲ καπεὶ τῶ. Φ 

σικοὶ αὐνοηκτόμαϊαι ἡ ἐμὸς ἔοικεν: ἄλη- 

ϑῶς. 
548. ΑΥ̓ΤΙΚΑ, ἐκ βρέ». Ὡ- 

ΜΟΙΣ, κῤῥῖο ὠφέθοις.. ΒΟΜΟΙΣ; 
ἤϑεσι. 

540. τὸ ΠΩΔΟΔΑΜΝΈΪΝ ΜΝ 
ἀλόγων λέγεται κυρίωρτ. ἐπὶ δὲ οὐνθὶ 
πων τὸ “«ταἰδαγωγεῖνν ἡ σαιδοτριθ: 

ὠφ᾽ ὧν παιδουγωγὸς, το εουδίσρ 
λεγόμενος βαΐθλος. «Ὁ ῶλ 

᾿- ἷν ὅινε 
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Ἷ - 

» "σαν νι τς κ ΝΡ ΡΥ ϑλὴς 

ἐ 
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«ὐνενδοοὸν, κα αὶ ὡσπερεὶ σύμβολον τῆς ΨΟ τὸ γὰρ διακρἤικὸν τῶν 

χαρτῶν'" καὶ τῶν λυπηρῶν; συνετ ἐς. : 

δ57. ΔΕῚ Σ᾿ ΟΠΏΣ. ἀντὶ τῷ, δεῖ σε ἐκδικῆσαι τὸν πατέρα. 

 ΚΟΥΦΟΙΞ ΠΝΕΥΜΆΣΕ. κούφῃ καὶ ἁπαλῇ ϑωῇ" τῇ μεϊαφορᾷ δὲ τῶν 
μικρῶν.  ῃᾳ- ἐχμθουρᾶ ἅτινα ἐδὲν μλεχιν δύναται ὑποφέρειν» ὁ καύ- 

σῶνα, οὐκ ἄνεμον." 
δ62. ΟΥ̓ΔΕ ΧΩΡῚΣ ὈΝΤ᾽ ἘΜΟΥ͂. διὰ τί, φασὶν, ἐν]αῦϑα τρα- 

νῶς Νρραν Ὑ τὴν ἑαύτϑ: γνώμην ὁ Ἁἴας, ὅτι δεῖ ἑαυτὸν ἐξάγειν τῷ βίε ; 

ἑῥητέον οὖν ὅτι ἐν ἤϑει» οἷον, εἰ εαραρνῶν τις: ὑβγρὶ ἐμὲ συμφορὰ, μὴ δέδιϑι" 

ἕξεις γὰρ τὸν τὠρονοῦντα ἀντὶ ονπῷ ἢ ὅτι ἐκφέρει ταῦτα ὑπὸ τῇ πάϑους 

τοροαγόμενος: " τάν; 

δ64. ΚἘΤ ΤΑΝΎΝ, καὶ εἰ ἔκδημος γῦν ἐςιν. ΤΉΛΩΠΟΣ. γρά- 

φεέῖα! καὶ ΤΗΛΘΥΡΓῸΣ .---ΔΥΣ ΜΕΝΩΝ ΘΗΡΑ͂Ν ἙΧΩΝ, φυ- 
λακὴν ἔχων τῶν ἐχϑρῶν" λέϊοι δ᾽ ἂν τῶν Θρᾳκῶν". περὶ γὰρ τὰ τελευ- 
ταῖα τοῦ Τρωϊκοῦ προλέμϑ ἐσυμμάχεν. τοῖς Τρωσὶν οἱ Θρᾷκες" γνόνϊες 
δὲ τῦτο οἱ “Ἕλληνες, φρερὲς ἔταξαν μη βευεμηῤμον ἢ αὐτοῖς τὴν ἐκείνων 
«ἔφοδον, ἵνα, ὃ ὅτως ἐπελθόνεων! κατὰ τὴν ὁδὸν συμθάλαδίν: αὐτοῖς, πορὶν 
ιἐλϑεῖν εἰς Ἴλιον: αὶ πρέσθεις δὲ ἀπορείλανϊες ἐ ἐχ ἔπεισαν. Τὸ δὲ ΘΗ- 
ΑΝ γράφεϊω) ὰ ΦΡΟΥ͂ΡΑΝ. - 

567. ὙΜΙΝ ΤῈ ΚΟΙΝΗΝ. σριϑυμοτέρυς υὐδνοὺς κἀϑίσῳην 

κοινὴν ἐκ καὶ ἴσην φησὶ χάριν ἜΝ ἐκείνῳ τε τῆς ὑπουργίας, καὶ 
-- Ἂ ὡς ᾧ δα ὐἀψῳ 

ΨΎΨ. 

᾿ 

τ Φ ΥΎΦ ΨΨἉἙϑΙῸ 

πσνψονονς, 

"ν 

: 54. ἝΝ το ΦΡΟΝΕΙ͂Ν ΜΗ- 
δεν, ἐν τῷ μηδενὸς ἐπαιδιάνεσγαι νὸν » 
"τὶ λυπηροῦ, μήτε ἡδέος." 

556. ΜΑΘΗΣ. εἰς τὴν πρέπεσαν 
ἡλικίαν ἐλθών. ΠΡΟΣ ΤΟΥ͂ΤΟ. ὅταν 
“δ᾽ ἀφίκῃ εἰς τὴν αἴσθησιν τῆς χαρᾶς. 
Ὁ ὃ λύσρης.. 
πεν ὉΠΩΣ ΔΕΙΞΈΙΣ.. τὸ ὅπως 

ἀραγγελίας" κείμενον οὐδέστοτε 
πὐτ’ν τῶν ̓Ατ]ικὸς ὡσυοτάσσει" ἀντὶ 

η5᾽ Θ' πῶς κεῖται. ΟΙἿΌΣ ἘΞ ΟΙΟΥ͂ 
᾽ἾΡΑΦΗΣ. οὐ «ρρὸς τὸ ἐξ οἵα λέγεται 
τὸ ἐτράφης, ἀλλεὶ πρὸς τὸ οἷός" τὸ δὲ 
ἐξ οἵ-, ἀντὶ τοῦ, ἐξ οἵου. πατρὸς δη- 
λονότι, γεγονως" τὸ  πᾶν' οἷος ἀνετρώ- 

-φης ἐξ οἵα «πατρὸς ὧν. 
550. ΚΟΥΦΟΙΣ ΠΝΕΥΜΑΣΙΝ, 

ἐχαφροῖς" τοτέσιν ἐλαφρῶς τὸ ἔλευϑε- 
ἐνάπνει Ἐ ἀέρα. ΨΥΧΗΝ ΑΤΑΛ- 

ΔΩΝ, ζωὴν βρεφικῶς «ἰαξιξάξων καὶ 
. πρίφων ὠτάλλειν γὸ τὸ νηπιάζειν καὶ 

σκιρτᾷ. ΟΥ̓ ΤΟΙ Σ᾽ ΑΧΑΙΏΝ. . ἤγων 
οἶδα ὅτι οὐ μὴ ὑξρίσεν ὁ σε τις  ᾿Α- 

εχαιῶνο ον ὦ 
562. ΣΤΎΓΝΑΙΣΙ ΔΏΒΑΙΣ, λυ- 

πηραῖς ὕξρεσ ἔ, 

"505. ΠΥΛΩΡΟΝ, ἀαὺ μδαφορᾶς 
ξ' φυλασσόνιωΤν τὸς πύλας" λέγει νῦν 

Σ Ἰὠποσοξῶντα, Γ μὴ ἐῶντα προσξα- 
λεῖν κακόν τι . ΤΡΟΦῊΣ ΑΟΚΝΟΝ 
ἘΜΠΑΚΑ, ἀἐναϊροφῆς πρόϑυμον ᾧρον- 
τιτήν. 

505. ΤΗΔΩΠΟΣ ΟΙΧΝΕΙ, μα- 
κρᾶν Δ͵ῳτρίδει, περιέρχεται" τὸ ὄνομα 
ὠντὶ ἐπιῤῥήμαϊος. ΔΎΣΜΕΝΩΝ ΘΗ- 
.ΡΑΝ ΕΧΩΝ, δυσμενεῖς ϑηρῶν.᾿ 

567. ἘΠΙΣΚΗΠΤῺ ΧΑΡΙΝ. ἐ- 
“ισκήσίω τήνδε τὴν ἐντολὴν ὠφειλεν 
εἰπεῖν' ὁ δὲ λέγει τήνδε τὴν χάριν, 
ἐπεὶ ὅπερ ἐντέλλεται» ὦ ὡς χάριν τοῦτο 

. αὐτεῖ σαρ᾿ αὐτῶν. 

Ὦ 8 



38 ΕἸΣ ΤΟΝ ΑἸΆΝΤΑ, 

τούτως τῆς ΡΥ Η͂ν. ̓περιπαϑῶς δὲ εἰς ἔσχατον πσεριέςώσης τῆς ἐλ- 
πίδος, ἐμφρόνως τὰ σπουδαιότατα τοῖς ἑταίροις ΜΝ τῇ μοὶ 

οἰκί, 
δ71. ΩΣ ΣΦΙΝ ΓΕΝΉΤΑΙ. “πἄνυ σερικαϑᾶς τὸ ἐπὶ γονῶσι κιὴ 

ποαιδὶ διαϑήκας 'σοιῆσου" ϑαυμοιςῶς δὲ πρὸς ἅπανῖας τοὺς λόγους τῆς 
Τεκμήσσης ἀντιϑέσεις ἐποιήσαῖο, οὐκ ἄντικρυς τοῦτο ὑπιογνεμένα τοῦ 

ποιήτῶ, τὸ μὲν ὑδρισϑῆνοῃ τὸν ἀταῖϊδα ὑπὸ τῶν Ἕλχήνων, πὴν ἀπὸ τοῦ 

{εύκρε φυλακὴν τορυδαλλόμενος" τῷ δὲ μὴ γελασϑήσεδοοι ὑπ᾽ ἐκέίνῶν», 
τὴν τοῦ Φταιδὸς ἀρετὴν, ὅν φησι κοὴ ἐκδικήσειν αὐτὸν ἐν ἡλικίφι γενόμε- 
γον" φτρὸς δὲ τὰ τσερὶ τῶν γονέων, ὅτι ἀντ᾽ αὑτοῦ ἀαταλαπθος ΟΡ» 
σάκης. ΜΕΈΧΡΙΣ ΟΥ̓ ΜΥΧΟΥ͂Σ ΚΙΧΩΣΙ. καιοκέϑμραν α ἤγουν 

᾿ ἕρος τελεύτήσωσι. 

δ78. ΚΑῚ ΤΑ ΜΆ ΤΕΎΥΧΗ. διϑανῶς τὸν Αἴανῖα, δὶ; τὸν περὶ 

τῶν ὅπλων λόγον ἠέναι συνεχῶς ἅπιετου γὰρ αὑτοῦ μάλις α' ἀνϑρώπι- 

γον δὲ, χοὴ μάλα φυσικὸν, τὸ συνεχέςερον μεμνῆσϑαι ἀσερὶ ὧν ἐν νῷ 
ἔχομεν. ἈΛΛ᾽ ΑΥ̓ΤΟ ΜΟΙ ΣῪ ΠΑΙ͂. Θπέπειςοι ὡς οὐδὲν ἀπολειψό- 

φοένα τοῦ «αιδὺς τῆς αὐτῷ ἀρετῆς" τὸ δὲ σάκος, διὰ τὸ ἐξαίρετον, τῷ 

“παϊδὶ φυλάσσειν κελεύει" τὰ δὲ ἄλλα τεύχη συνϑάψαι φησίν" ἐπίς ἀτὰι 
γὰρ καὶ αὐτὰ περιμάχηϊα ἐσόμενα" οἶδεν “Ὅμηξας ὅπλα μομοςνα κι ά 
Ὁλ. Ζ. 418.) 

᾿Αλλ᾽ ὥρα μιν κατέκῃε, ΦΨΚΉΝΝ δαιβουλῥοα,! 
880. ΚΑΙ ΔΩΜ’ ΑΠΑΚΤΟΥ͂. κατὰ τῶν σκηνῶν ἄπαγφ. Πγ- 

ΚΑΖΕ, ἀσφαλίζε. ΟΥ̓ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥ̓ ΣΟΦΟΥ͂. οὐκ ἔριν ἰαῖρᾶ 
σοφᾶ. ΘΡΟΕΙ͂Ν ΕΠΩΔΑΣ. ἀντὶ τοῦ ἐπιφωνεέῖν, ἐπάδειν, ἐπῳδαῖς 

χρῆδϑδαι. ΤΟΜΩΝΤΙ, τομῆς δεομένῳ. ΠΗΜΑΤΙ. ὝΡΑΝ, ΤΡΑΥ- 

ΜΑΤΙ. 

571. ΨΤΗΡΟΒΟΣΚΟΣ, γηρωτρό- 
Φορ τὸ δὲ γηριδοσκῶ ᾿γράφενοῳ καὶ 

πόρπαξ ὃ λῶρος δι’ οὗ κατέχϑσι πὸν 

ἀσιτίδα, ὃς ἱλέψετιωι " ὄχανοῦ" σάκος 
μικρὸν, ἀπὸ ποῦ γλρος' τὸ μέγα, δέφτὸ 

τὸ γενικῆς, ξ΄ γήρως" ἔρι οὗ ἢ 
τὸ γῆρας.---ἜΤΣΑΕΙ, διὰ βίε. μεὲ- 
ΧΡῚΣ ΟΥ̓́. ἕως ὅτ πῶς κατοδύσεις 
κωταλαάξωσι ΞΘ κάφω ϑεοῦ, ἥγον 
Πλούτωνος. 

573. ΤΈΥΧΗ. φεῦχος Ζὲ τὸ ὧγ- 
᾿γεῖον, τεύχη δὲ ποληϑυντικῶς τὰ ὅπλα. 

575. ἈΛΛ᾽ ΑΥ̓ΤῸ ΜΟΙ. οἰλλὰ 
σὺ, Ἑὐρύσακες παῖ ἐμοὶ, λαβὼν αὐτὸ τὸ 
σάκος τὸ ἑπβάθοιον, τὸ ἄῤῥηκτον, τὸ 
ἐπώνυμον, σοῦ δηλονότῳ, ἔχε τρέφων 
διὰ ξ΄ σολυῤῥάφα «όρπακος. Ἐς! δὲ 

δὲ οὐδετέρως, ὅ ὅφελον, ἀσπίς" σάκθ. δὲ 
εἰρσεὐυκῶς, νἡ αὐτὸ δὲ᾿ ἑνὸς κ, ὁ ϑύλα- 
ἱκος" κωρύκιον᾽ δὲ, πλέγμα δεκτικὸν ἄ; νι ἢ 

τῶν. 
5680. ΑἩΑΚΤΟΥ. ἄγω, ἄξω, ὅ- 

Χα; ἥγμδ, ἸΝ ἀκτὸν ὄνομα, " 
νγὸ τὸ ) ὐπουκφῶ," 
ἘΠΙΣΚΗΝΟΥ͂Σ λέψει, ἐστεὶ νκαῇ ἐω- 
ψφάφιοί εἶσι, κἢ ἐξόδυο" ἐπίσκηνοι δὲ 
ϑρῆνοι, οἱ ἐντὶ τῷ σκηνῆς. Δ᾽ 

582. ΘΆΣΣΟΝ, ταχύτερον" λαμ- 
δάνεται δὲ ἐνταῦϑα ἀντὶ τοῦ ταχέως. 
ΟΥ ΤΙΡΟΣ ἸΆΤΡΟΥ ΣΟΦΟΥ͂, ἐντὶ 



ΕΠΞ ΤΟΝ ΑἸΙΑΝΤΑ. Ψῳ 

ὅ87. ΜΗ ΚΡΙ͂ΝΕ, ἤγεν ἀνάκρινε, ΣΩΦΡΟΝΕΙ͂Ν, νῦν τὸ μὴ 
περιεργᾶν" ἐν τούτῳ γὰρ μάλιςα ἡ σωφροσύνη ταῖς γυναιξὶ διασώξε- 
ται» εἰ μὴ περιεργάζοιντο ὅ, τι πράτϊει ὁ ἀνήρ. 

δ90. δο1. ΘΕΟΙ͂Σ ΩΣ ΟΥ̓ΔῈΝ ΑΡΚΕΙ͂Ν, ἐκ ἔτι; φησὶν; ἐν τά- 

τῳ ἀμ), ὥς ὀφείλειν τὸς ϑεὸς ἐπαρκεῖν μοι» διὰ τὸ μὴ περιέχεδλοι τῷ 

δῇν" ὡς οὐκ ἔτι τοῖς ϑεοῖς ὀφείλω λέγαν ἐγὼ ἐπαρκεῖν, ἀντὶ τοῦ οὐδὲν 
ἐπὶ τιμῇ τοράτϊειν τῶν ϑεῶν" πρὸς ὃ αὶ ἡ Τέχμησσα ἐπάγει, ΕὙΦΗ - 
ΜΑ ΦΩΝΗ. ΩΝ 

-. 603. ΤΟΙ͂Σ ΑΚΟΥΟΥ͂ΣΙΝ, τοῖς πειϑομένοις. 

807. ΟΥ̓ ΞΥΝΕΡΞΕΘ᾽, οὐ συγκλείσετε : κελεύει δὲ τοῖς ἀρ 

ποσὶν αὐτὴν ἀποκλείειν. ι 
508. ΜΑΛΑΣΞΟΥ͂, νμμαδξλλζν ΜΩΡΑ ΜΟΙ. εὐήϑης εἰ νῦν 

βελομένη με μαλάσσειν ἐξακμάσανϊος τῇ καιρῶ. ἰ 
6οι. Ὡ ΚΛΕΙΝΑ ΞΣΑΛΑΜΙΣ. ἐπεδὴ συγκέκλειςοι ὁ Αἴας δια- 

χρησόμενος ἑαυτὸν, οἱ ἀπὸ τῷ Χοροῦ λόγον ττερπαϑὴ διεξιᾶσι" πρὸς 
μὲν γὰρ αὐτὸν λέγειν οὐκ ἦν εἰσελϑόντα ἤδη" γέγονε δὲ αὐτοῖς ἀπολό- 
φυρσις ἐπὶ τὰ οἰκεῖα" καὶ ἔχει ἀκολεϑίαν τὰ χορικά" υἀσεαρ ερημένοι γὰρ 
τῇ καρ δῖθα καὶ ΕΨΨΝΝΣ οὐχ ἔχοντες. φερὶ τῆς «πτοϊρίδος τὸν 

---- --- -- : ᾿διοκιοι. 

Φ, οὖκ ἴδιον ἰατεῦ σοῷϑ, οὐδ 

χρδαι, ξ΄ τραύματος ἤδη τομῆς δὲος 
μένε. ΤΟΜΩΝΤΙ, ὡς τὸ ϑανατῶντι» 
βασιλειῶντι". τὰ 5 τοιαῦτα δευτέρας 

συξυγίας ὦ ὡς ἐπίπαν ἐξίν᾽ ἔγι δὲ ὃ γλὺ-" Ἶ 
κύτατον τὸ λέγειν, τραῦμα ὡσν ἐπι" 
ϑυμεῖν, ὥσπερ εἰ ἐ αἰφδησιν. 

585. ΟΥ ΤᾺΡ Μ᾽ ἈΡΕΣΚΈΙ. ὧκ 

ἀρίσκεσιν ἐμοὶ οἱ λόγοι σθ ϑρασεῖς. 

ὄντες πὸ ὄργανον γδ λέγει ποῦ λόγου, 
ἐπὶ ἕ λόγων. ΔΡΑΞΈΙΕΙΣ, ἐπιϑυ- 

λείπῃ. 
εἰβο1. (ΚΛΕΙΝΑ, ἼΣΑΛΑΜΙΣ. 

ὑνταῖβα ἐμιμήσαϊο, τὸ ὃ ἦϑος ἢ ῃ ἄρον 
τῶν αὶ οἰκείας" ὁπόταν γάρ -» 
«παῖς, μακαρίζειν εἰώϑασυ οἱ ἀν- 
ϑρωποι τὰς πατείδας" Τ᾿ ἔξιν ἡ σύν- 

ταξις οὕτως" ὦ κλεινὴ γὦ ἔνδοξε Σαλα- 

ΨΥ ΡΨ ὙΌΣ σ᾽ γῶν “ Φ ΥΥ Ὁ Ὁ ΟΨ 

μὲς ἢ αὐτά μϑ, σὺ Ἐὸ ἴσως κατὼ: 
᾿κισμένη ὑπάρχεις κύκλῳ ν ψιρεμρζομίη 
φῇ ϑαλάονῃ, εὐτυχὴς, πᾶσιν ἀνθρῴ- 
σοῖς περιφανὴς διόλε᾽" ἐγὼ δὲ ὃ ἀθλιος, 

μακρὸς γὺ πολύς σιν ὃ χρόνος, ἀφ᾽ οὗ, 
τροσμένω τῇ } ταύτη τῇ Τρωϊκῇ, 

λαμῶνας ἐχούσῃ εἰς. βοσκημάτων νομὴν 
ἐπιτηδείους, οὐδενὸς λόγα ὠξιούμενος, 

διόλε᾽ τηκόμενος ο, δαμαζόμενος τῷ 
Χρόνῳ τῷ εὐκινήτῳ, ἔχων κακὴν ἐλπίδα 
τὃ Φόβον, τελέσειν “ποτὲ τὴν ὁδὸν, καὶ 
διελθεῖν. ἐμὴ εἰς τὸν Ἅδην δ γον δ 

σκοτεινόν᾽ τὸ ὁ Αἴας συγυπάρ 
δυσίαῖος, ὦν δυσκόλως βτισα ΓΑ 
μενος» ἐπικαϑ ἥμενος ἀεὶ τῇ " οἰκίᾳ" ἰώ 

ψμρ), διαὶ μέσμ᾽ ξύνοικος τῇ ὠφὸ ϑεῶ 
γενομένῃ, ̓μρυίᾳ᾽ ὅ ὅντινα ὑων σὺ, 
ὦ Σαλαμὶς ὅτι, «πρότερω δήποτε 
ἀρεύοντα ἐν πολέμῳ πὸ ὁ ὁρμητιχῷ᾽ 
»ἂν δὲ μόνος ἀποπλᾳνηϑεὶς ἃ οἰκείας 
πος [Ἢ Ἁ)ονοίας, εὑρίσκεται μεν 
γάλη λύπη τοῖς φίλοις ΠΩΣ ταὶ δὲ 

“πρότερον αὐτῷ, ἔξγα, τὸ διαὶ δ χειρῶν 
μι δὲ γρόμενα, ὕῆω μέγισα τ αρξῆς, 
ἐκόμισα συ πᾷὶ συνέξησαν φαρ᾽ 

Ε}] 



:4Ὁ ᾿ς ΕΞ ΤῸΝ ΑΙΑΝΤΑ. 

λόγον᾽ ποιῶνται, ἐκτιϑέμενοι ἐν οἷς εἰσι ̓ χαλεποῖς, δὲ ἐν οἷς ̓ ΝΝ οὴ δι 
γεῖς αὐτοῦ τυϑόμενοι ταῦτα. ὃ. 

606. ΠΑΛΑΙ͂ΟΣ ΑΦ' ΟΥ̓ ΧΡΟΝΟΣ. ἐ ἐκ πολλϑ χρόνϑ. ὌΝ 
τῇ Τροϊκῇ,. οἷον ἐν τοῖς τῆς Ἴδης. χωρίοις τοῖς χλωροῖς καὶ λειμῶνας 

ἔδων διάγων: ἈΝΉΡΙΘΜΟΣ, Φμμιῆ; ἐν οὐδενὶ ἀριθμῷ! 'τατῖό--᾿ 
μενὸς, ἀλλ᾽ ΆΜΗΟΝ, ἙΥΝΟΜΑ. ἤτοι τῷ εὐνομθμένῳ αὶ δικαίῳ" 
ἢ εὐκχινήτῳ" "ἢ μὐρωνι "λειμῶνι, τῷ κοἰλῶς νομὰς ἔχοντι. Τὸ δὲ ἑξῆς" 
“παλαιὸς ἀφ᾽ οὗ χρόνος αἰὲν εὐνόμᾳ χρόνῳ τρυχόμενος ᾿Ιδαίᾳ μίμνω Χεὶ- 
μωνίᾳ πόᾳ μήλων, ἀνήριϑμος, κακὴν ἐλπίδα ἔχων, σσῶς με δέϊ τὸν΄ Ἵ- 
δην ἀνύσειν" ἀντὶ τοῦ, ἐδὲν ἀγωϑὸν τοροσδοκῶν, ἀλλὰ κακῶς τελευτή- 

δειν ἐν τῷ “ρμαβσοι ΡΝ ἈΝΈΣΕΕΝ; ἀνηλνε τϑ. ναιρμμννῷ "λείπει 
δὲ τὸ δεριϑ οὐ μὰ ἐν ἐ: 

614. ΚΑΙ ΜΟΙ ΔΥΣΘΕΡΑΤΙΕΥ͂ΤΟΣ. "οἷον. ἀμ, τοῖς πορώτοις 

κακοῖς ὥσπερ δεύτερόν ἐξί μοὶ κακὸν τὸ τοῦ Αἰαντὸς ξυνεξηκός" τοῦτο 

γὰρ δήλοϊ τὸ" ἘΦΈΔΡΟΣ:: ̓ ἔφεδρος. δέ ἐςξὶν ἐν τοῖς ἀμανώ ὁ μὴ; ́πλα- 

νώμενος,, εἰς τὸ ἀγωνίξεδγαὶ τοῖς γικῶσιν". ἐνταῦθα οὖν φησὶν, ὅτι ἔογαῖος 
᾿ὺ ὡς ἔφεδῥὸς ἐλείφϑη μοι ὃ Αἴας εἰς κακόν. ΞΥΝΑΥΛΟΣ, κοινωνός. 
ἘΞΕΠΈΜΝΨΩ. ἀντὶ τοῦ ἔκεμλμας: ὧδε. ΦΡΕΝΟΣ ΟἸΙΟΒΩΤΑΣ. 
αὐϑδαίρετος" ὡς ἂν ἐΐποι τις, αὐτὸς ἑαυτοῦ διάνοιαν βόσκων, καὶ μηδενὶ 

πειϑόμενος" ἢ μονωϑδεὶς ἐκ. τῆς φρενὸς, ἢ μονότροπος, μεμονωμένος τῷ 
λυγισμῷ' ἢ ποιμαίνων τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν, καὶ μόναρχος ὧν τῷ χογι- 
σμῷ" ̓ ἢ οἷον διεόϑίων αὐτοῦ τὴν Ῥρένα; ἀμάν εν βνϑη ἢ ὁ βαίνων ἐν 

ἐρημίᾷῳ, διὰ τὸ συγκεκλεικένοαι ἑαυτόν" κοὴ ὅμοιόν ἔς, τῷ, ΩΝ Ἰλιζς 

“Ὃν ϑυμὸν κατέδων, τ πάτον ἀνϑρώπαν ἀ ἀλεείνων. 

αὐτοῖς ὠχαξίροις “ἢ ἀὠγνώμοσί καὶ 
ἀϑλίοις υἱοῖς τοῦ ᾿Ατρέως. 

602. ΝΑΤΕΙ͂Σ, ἐνεργητικὸν, ἀντὶ 
παϑητικοῦ γαΐη" τὸ δὲ ΑΔΙΠΆΆΤΑΣ 
ΦῸΣ, ἤγεν ἐν᾿ ϑαλάσση οὖσα ἄτακχ- 

τούση “σερὶ σ. ἕ, 

607. ΔΕΙΜΩ͂ΝΙΔ ποιᾳ: ὅμοιον 
"-" Τελαμώνιε ποῦ" λοιμώνία᾽ "ὃ ἢ ἐν 

λειμῶνι χλόη. ΜΗΛΩΝ. γενικὸν ὄνο- 
τϑτο παρ᾿ ὋὉμῆρφ" εἰπὼν γὰρ ὃ- 

Το; (Ὁ). 1.184.) μῆλα; ἐπάγει διές 
τε να αἶγες. 

ὅο8. ἘΥΝΟΜΑ, εὐκινήτῳ, ἢ τῶ 
καλῶς μεριζομένῳ ἢ ̓ χρόνῳ εἷς τέοσαρα, 

ὰ ἔαρ, ϑέρος; μετόπωρον, τὸ χειμῶνα. 

600. ὙΥΜΨΉΨΨ: ὑπὸ τοῦ 

εὐκινήτα χρόνῃ αἰεὶ ϑυμδῤ ρον κα- 
κοπαϑῶν. ΚΑΚΑΝ ἜΛΠΙΔΑ. ἤγεν 
φόξον ἔ ἔχων» ἀνύσειν ἐ ἐμὲ ἔτι ποτὲ τὸν 

Ἄδην, τοτέσι λήνψεδδαρ, σπεύδοντα εἰς 
τοῦτο. ᾿᾿Ανύω τὴν ὅδὸν, ἀντὲ τοῦ τε- 
λειῶ" γὼ ὠνύω τὸ βραξεῖον, ἤγθν σπὸ- 
δώσας λαμξάνω, καϑ᾿ ὃ λέγεται ἐν- 
ταῦϑα. ΤῸΝ ΑΠΌΤΡΟΠΟΝ, τὸν 
ἀποτρόπταιον, ἤγουν τὸν ἀποςροφῆς ὼ 

ὠποτροπιασμϑ ἀξιον.᾿ ΑἸΙΔΗΛῸΝ 

ΑΔῊΝ λέγει Τὸν σχοτεινόν' ὥσπερ ἄ ἂν 
τις εἴποι ἁλυκὸν ἅχα" ἀπὸ ΚΩ τοῦ 

αἴδης γίνεταγ: τὸ αἴδηλὸν κατὰ παρα- 
γωγὴν, καϑ᾽ ὃν τρόπον ἀλυχὸν ἐπὸ τοῦ 
“ἀλός. 
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ἢ ΦΡΕΝΟΣ ΟἸΟΒΩΤΑΣ, οὐ σὺν φρεσὶν, ἀλλ᾽ ἐκτὸς φρενῶν διάγων: 
ἢ ἀποπλανηϑεὶς, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν πσλανηϑέντων. μα γήμεριθβας αὶ μόνων 
βοσκομένων. ἘΥΡΗΤΑΙ͂. γράφει! ΓΕΓΈΝΗΤΑΙ. : 
622. ΤΑ ΠΡΙΝ Δ᾽ ἘΡΓΑ. λείπει γιγνόμενα" τὰ δὲ πρότερα μέ- 

γιςα τῆς ἀρετῆς. τῶν χειρῶν αὐτοῦ ἔργα ἐν ὀλιγωρίᾳ ἐςὶ πτ-αρὰ τοῖς 
᾿Ατρείδαις: ΑΦΙΛΑ. ἀχάριςα παρὰ τοῖς τορώην αὐτοῦ φίλοις, νῦν. δὲ 

πάντων. ἐπιλελησμένοις" δὰ ̓ΑΦΙΔΛΑ ΠΑΡ΄. σαραρανον, ἐχθρὰ. ΠΝ 

ἐχϑροῖς. 

εν 628. ΕἘΝΤΡΟΦΟΣ ἩΜΈΡΑ. ἥ ἐντεϑραμμόν; παλαιῷ. κότα 
οἷον τῇ φῶυμι ἀντὶ τοῦ οαμοροήαν Ὁ δὲ νᾶς: ὄντως πὸ ἣ τῇ παλαιᾷ 

ἡμέρᾳ, τϑτέςι τῷ παλαιῷ Χρόνῳ, μημμνά τὸ δὲ ΛΕΥΚΩ ΤΉΡΑ, 

κατὰ κοινοῦ τὸ ἔντροφος" ἣ μήτηρ αὐτοῦ. ΦΡΕΝΟΜΌΡΩΣ. ἀντὶ τ 
εἰς τὴν- μοῖραν τῶν φρενῶν νοσϑντα, ὅ ἐς! φρενοδλαβδῶς, μανικῶς. ΑἹ- 
ἍΙΝΟΝ, εἶδος ϑρήνα. ΟΥ̓Δ᾽ ΟΙΚΤΡΑΣ ΓΌΟΝ. οἷον οὐ μέτριον" 
ἀνας ρεπέον δέ" ἄρχει γὰρ τῇ λόγα τὸ οὐ, ἵν᾿ ἦ, οὐκ αἴλινον, οὐδ᾽ οἶκ- 
τρᾶς γόον ἀηδοῦς ἥσει, ἀλλ᾽ ὀξυτόνες μὲν ὠδὰς: καὶ τὰ ἑξῆς.. Ὁ γοῦς" 
ἤσαν, γόον οὐ μέτριον κατὰ τὴν ἀηδόνα, ἀλλ᾽ ὀξύν. Ἢ ἀηδὼ δὲ ἀηδῶς, 
ὡς Σαπφὼ, κατὰ ἐρμον κα ΚΑΙ. ΠΟΛΙΑΣ. ἡρουφοδενν ἥ δὴ 

ϑέεσις τῆς πολιᾶς. 
τ 841. ΚΡΕΙΞΞΩ͂Ν ΓΑΡ᾿ αν ἀφφηηρ γάρ: ἈΡΡΗΝ ὁ τεϑγηρ ἢ ἢ δ᾽ δῶν 

καὶ νοσῶν μάτην, ὅ ἐς! μεμηνώς" μάτην «γὰρ. νοσεῖν, τὸ ἀϑεραπεύτως 

μαϊνεδγα!" οὐ λέγει δὲ ὅτι ὅταν αὐτὸν τούϑηται τετελευτηκότα" ὁ γὰρ 

“1615. «ἜΦΕΔΡΟΣ, κυρίως ὃ ὑβειρῳτ 

σκευωσμένος »: ὅταν δύο τινὲς παλαίωσι» 

᾿σαλαίσειν, τῷ νικήσαντι, 633. 634. ΟἸΚΤΡΑΣ ΑΗΔΟΥ͂Σ, ΐ 
622. ΤᾺ ΠΡῚΝ Δ᾽ ἜΡΓΑ. τὰ τῷ ἔμ εὐφροσύνης ἐγερημένης ἀηδόνος, διὰ τὸ 

πρότερα αὐτῷ ᾿ ἀνδραγωϑήματα;, φρῶδα. ἀεὶ ὲ ϑρηνεῖν δ Ἔ. υἷον ἴτυν’ “παραβάλλει 

εἶχε Ὁ ΑΒΥΚΩ, ἀπὸ τοῦ ΠΑ ὦ “τὸ 
: -«σοιούμενον. 

παρὰ τοῖς ̓Ατρείδαις. 
627. παλαιὸν, τὸ πάλε, ἀρξάμε- 

νον, ᾧ ἀντίκειται τὸ νέον νέον γὸ τὸ 
γεωςὶ ἀρξάμενον" ἐνταῦϑα οὖν ἘΝ- 
ΤΡΟΦΟΣ ΒΑΛΑΙ͂Ν ἩΜΈΡΑ, ἀντὶ 

ΕΣ “παλαιῷ Χρόνῳ, ἤγον μακρῷ [ πά- 

λωῳ ἀρξάμένω" ἤγεν ὄντως ἢ μήτηρ ἣ 

παλαιῷ ζὲ χρόνῳ. ἔντροφος, λευκῷ δὲ 
γήρα» ὅταν ἀκέσῃ αὐτὸν Φρενομόρως 

"γοσοῦνία,, αἴλινον ἢ δύσμορος φδην ἀφή- 

σει, δὲ ἀφήσει γὅον οἰὐὐρῆς ὄρνιϑθ. 

«ἀηδόνος, αλλ ὀξυτόνως ζὰ ῳδὰς, τῷ τὸ 
ἑξῆς. ΛΕΥΚΩ ΤΗΡΑ. ἐπειδὴ τὸ 
γῆρας λευκαίνεν τὰς τρίχας» διὼ τῷτο 

δὲ Σ ἀηδόνος ϑρῆνον ὦ Σ ᾿Εριβοίας, τῷ 

εἰκάζει, μείζω ὡκεῖνον ἔσεδδαι ἃ ἀηδό- 

,γος τῇ ἀηδὼν, ὃ ἀηδόνος, καὶ ἡ ἀηδὼ, 
τῆς ἀηδόος, ἀηδὲς. Ἶ 

686. ΟΞΥΤΟΝΟΥΣ, ὀξυφώνους" 
τόνος, ὃ κοινῶς ἦχος, καϑ᾿ ὃ. λέγετοι 
Δύδιος τόνος κἢ Φρύγιος. 

637. ΧΕΡΟΠΛΗΚΤΟΙ͂, ὑπὸ πλη- 
γῆς χειρῶν.. ΑΜΎΓΜΑΤΑ, σπαράγ- 
μαῖα. ΚΕΥΘΩΝ, κευϑόμενος, κρυπῆό- 
μενος. ΚΡΕΙΣΣΩΝ, ὃ ἀμείνων ὦ ἔσγεσ 

πρωφέφερος. ΜΑΤῊΝ δὲ ἀντὶ τοῦ 
ψευδῶς, ὦ ἀντὶ τῷ ματαίως, ὡς ἐν- 

ταῦϑα. 
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μεμηνὼς», καὶ τὰς φρένας διεφϑαρμένος, κρείσσων ᾿Αἴδᾳ κεύϑων’ οἷον 
ἄμεινον τῷ μεμῃνότι ἐξεῖναι τοῦ βί8" οἷον ἡγήσεται κρείσσονα τὸν δά- 

, νατὸν τῆς τοῦ Αἴαντος μανίας. ΟΣ ἘΚ ΠΑΤΡΩΑΣ. ὃς ἄνωθεν καϊὰ 
«πατρῴας γενεᾶς ἄριςα ἥκων" λείπει γὰρ τὸ ἄριςος᾽ ὥςε προέχειν ὧ- 
πάντων τῶν Ἕ) λλήνων κατὰ γένος, νῦν οὐχ ἔτι ἤϑεσιν ἐμμένε:. ΟΡ- 
ΓΑΙΣ, ὁρμαῖς, τρόποις. ΑΛΛ’ ΕΚΤΟΣ. τοῦ τοροσήκονϊος δηλονότι: 

Ὦ ΤΛΑΜΩΝ. ΠΑΤΕΡ. ἀπέτρεψε τὸν λόγον τπτορὸς τὸν Τελαμῶνα. 

ΑΝ ΟΥ̓́ΠΩ ΤΙΣ: τοιαύτην ἄτην, οἵαν οὐδεὶς ττέπονϑε τῶν Αἰακιδῶν» 

ππαραμυϑία γάρ ἐς! τὸ μετέχειν τινὰ τῶν τοῦ γένες τῶν αὐτῶν κακῶν. 
ἘΘΡΕΨΕΝ, ἔογεν. ΑΤΕΡΘΕ ΤΟΥ͂ΔΕ, χωρὶς τούτε τοῦ Αἴανῖος. 

656. ΠΆΝΘ᾽ Ὁ ΜΑΚΡΟΣ. ἐξέρχεῖϊαι ὁ Αἴας, ὡς δὴ καίακης 

ληϑεὶς ὑπὸ Τεκμήσσης μὴ σφάτϊειν ἑαυτὸν, καὶ προφάσει τοῦ δεῖν εἰς 
ἐρημίαν ἐλϑεῖν ἡ κρύψαι τὸ ξίφος" ἐπὶ τούτων ἀναχωρέ κοὴ διαχρῆτοῳ 
ἑαυτόν" πταρίςησι δὲ ὁ λόγος, ὅτι καὶ οἱ ἔμφρονες ἡ «ταρακολουϑντες τῇ 
φύσει τῶν πραγμάτων, ὅμως ὑπὸ τῶν τοιούτων τοαϑῶν ἐπὶ τὸ “χεῖρον 

ἀπολιδγαίνεσιν, ὡς ἐν Τραχινίαις ἡ Δηϊάνειρα τοερὶ τοῦ ἔρωτος διαλεῖο- 
μένη καὶ τοῦ ἀνδρὸς, ὅτι αὐτῷ οὐκ ἀντιςἡσεῖαι, οὐδὲ λυσιτελεῖ αὐτῇ ἀντι- 

πράττειν τῇ ἐπιϑυμίᾳ τοῦ ἀνδρὸς, ποράτϊει μετὰ ταῦτα ὥπερ αὐτὴν ἀνέ- 
πεισεν ἣ ξηλοτυπία. Ἤτοι δὲ ογῆμά ἐςιν" ἅπανϊα ὁ χρόνος φύει, φησὶὴν» 

εἶτα ἐξαλλαγῇ, αὶ ταῦτα φανέντα κρύπϊεται" ἢ τὸ ΚΡΥΠΤΕΤΑῚ ἐπὶ 
τοῦ χρόνο, ἀντὶ τῇ κρύπτει" τῶτο δέ φησιν, ὡς μεταδεθλημένος ἀπὸ μῶν 
προτέρων νοημάτων. ᾿ 

657. ΑΛΙΞΚΕΤΑΙ, ἐξελέγχεῖαι, φωρᾶται.. ΧῸ ΔΕΙ͂ΝΟΣ οΡ- 
ΚΟΣ. ὅτι καὶ ὀμόσανϊες τινὲς ἐν μεταβολῇ γίνονται. τῷ χρόνῳ. ΠΕ- 

ῬΙΞΚΈΛΕΙΣ ΦΡΕΝΈΣΞ. οὗ ἄγαν σκληροὴ ψυχαί. ἘΚΑΡΤΕ- 
ῬΟΥ͂Ν ΤΌΤΕ, γράρεται ἘΠΗΠΕΙΛΗΣ᾽ ἘΠΗ͂. ἢ λείπει τὸ ἔτη, 
ἵν ἡ, ὅςις τὰ δεινὰ ἔπη ἐκαρτέρεν λέγειν τότε, ὡσανεὶ τορὸ τοῦ 

600. ΒΑΦΗ ΞΙΔΗΡΟΣ ΩΣ. ἐν τῇ βαφῇ οὐκ κρς σίδηρος, 
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651. ΔΎΣΦΟΡΟΝ, ϑυσξάςακῖον, 
ἀνυπομόνητον. ΑΤΈΡΘΕ ΤΟΥΔΕ, Θ᾽ 
αἰῶνος δηλονότι, ἥγεν τῷ χρόνϑ. 

657. ΑΛΙΣΚΕΤΑΙῚ, ϑηρώται" ἀπὸ 
μεταφορᾶς τῶν ἁλισκομένων ϑηρίων ὑπὸ 

τῶν. 
668. ΔΕΙΝΌΣ, φόδερός. ἘΘΗ- 

ΑΥΝΘΗΝ ΣΤΌΜΑ. ἐμαλώχιϑην τὴν 
σφοδρὰν ὁρμήν᾽ ὠπὸ μεταφορᾶς δ᾽ τό- 
μιίῶτος τῆς ; μαχαίρας. Τὸ -«σὧν δὲ οὕ- 
τως κὠγὼ γὸ» ὃ ΧΩ ἐδεινοπτώϑειν τότε, 
ἐμωλάχϑην τὸ στόμα παρὰ τῆσδε φῆς 

γυναικὸς, ὡς ὑπὸ βαφῆς δἰ λους 
λως" ἢ “πρὸς τὸ ὩΣ τικτόον, ἵν ὦ οὕ- 

τως ὃς ϑκαρτέρουν τὰ δεινὰ, ἤτοι 
σκληρὸς ὦ οὐνένδοτος ἢ Ἦν» καϑάπερ βε- 

Θαμμένος σίδηρος" ὃ πρὸς. πὸ ΤΟΤΕ, 
«τὶ ὶ Θ᾽ ἐδηλόνϑην τὸ ̓τόμα. ὑπὸ τῶσδε 
τῆς γυναικὸς, ὥσπερ ἐν βαφῆ σίδηρας, 
ἤτοι βεξαμμένος ὑπὸ ἐλαίε, θηλύνεαι" 
ἔγι δὲ  χροϊφῖον τὸ σερῶτον" εἰκότως δὲ 
εἶπε τὸ τόμα, ἐπειδὴ καὶ τὰ σκληρὰ 
οὐκεῖνο διὰ γλώτηης ἔφερεν. , 
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ἀλλὰ μᾶλλον σκιραίνεϊα" οὕτως οὖν διας αλτέον" κἀγὼ γὰρ, φησὶν, ὃς 

ἠπείλουν καὶ ἔξεον κοὴ ἐβόων, ὡς ἐν βαφῇ σίδηρος, ὡς Ὅμηρος" (Οδ, ἢ. 

392.) ᾿ 
᾿ Εἰν ὕδατι ψυχρῷ βάπῖει μεγάλα ἰάχονται. 

γῦν ἐθηλύνϑην ὑπὸ τῶν λόγων τῆς γυναικός" ἢ ὅτι δισσῶς βάπῖεται ὁ 
δίδηρορ: φὐβδνεμὰρ᾿ μαλθοικὸν βούλονϊαι αὐτὸν εἶναι, μον ραμραφαοε 

εἰ δὲ σκιρὸν, ὕδατι. 
668. ἈΛΛ᾽ ΕΙΝῚ ΠΡῸΣ ΤῈ ΛΟΥΤΡΑ. πιϑανὴ αὐτῷ «ἔξοδος, 

ὡς ἐπὶ καϑαρμόν' μονάσαι "γὰρ βέλεται χάριν τῆς ἀναιρέσεως. ΑΥ̓- 
ΜΑΤΑ, μολυσμόν. ἘΞΑΛΕΥΞΩΜΑΙ, φυλάξωμαι, ἐκκλίνω. ΧΩ .- 
ῬΟΝ ΕΝΘ᾽ ΑΝ ΑΣΤΙΒΗ. εὑρήσω, φησὶ, τόπον, οὗ οὐδεὶς ἐπιβήσε- 

τοι" τῶτο δὲ. τοιϑανὸν, ἵνα μή τις αὐτῷ ἀκολεϑήσῃ" τοιϑανὸν δὲ καὶ τὸ 

λαβεῖν τὸ ξίφος. ἵνα εὐπορήσῃ ἑαυτὸν ἐαχρέσνιδοι. ΤΟΔ᾿᾽ ἘΓΧΌΣ. 

"ἀντὶ τοῦ, τὸ ξίφος. 
αδγᾷ. ἘΧΘΡΩ͂Ν ΑΔΏΡΑ ΔΏΡΑ. ὁ νοῦς, ὅτε μηδὲ τὰ μέγιρα 

τῶν ἐχϑρῶν ἐφίεσο" τῶν δὲ φίλων, αὶ τὰ ἐλάχιςα. ΑΔΩΡΑ δὲ, καχό-- 

δωρα. ΤΟΙΓᾺΡ ΤῸ ΛΟΙΠΟΝ. ἐπιφθόνως ἔφρασεν, ἐν εἰρωνείφι ἀνῖι-- 
φρέψας τὴν τάξιν" ἔδει γὰρ εἰπεῖν, ϑεοὺς μὲν σέθειν, εἴκειν δὲ ᾿Ατρεί- 
δαις" ὡς τῶν ᾿Ατρειδῶν οὖν ἤδη καὶ ϑεομοχούνϊων, ΑΤΡΕΙ͂ΔᾺΣ ΣΕ- 
ΒΕΙ͂Ν. μιμεῖται μὲν τὸν σώφρονα" κεκίνητω δὲ ὑπὸ τῷ πᾶϑες. ᾿ς 

678. ΚΑΙ ΓᾺΡ ΤᾺ ΔΕΙ͂ΝΑ. εἰ γὰρ τὰ ϑεῖα ὑπείκει τιμῇ, “σόσῳ 
μᾶλλον προσήκει τοῖς ἀνθρώποις ταῦτα πράτϊειν ς τὸ δὲ ΊΜΑΤΙΣ 
ὙΠΕΊΙ͂ΚΕΙ, ταῖς ἀλλήλων διανομήσεσιν" ἐκ γὰρ ἐναν]ιότητος τὸ τᾶν 
συνέξηκε" πτρεσθδύτης τις, ἐπεὶ κοὴὶ νέος ἐγένετο" καϑέζεϊοι, ὅτι καὶ 

6068. ἘΠΜῚ, «ππορεύσομοι. ΠΑ- 
ΦΑΚΤΙΟΥΣ,. παραθαλασσίες. ΑΤ- 
ΝΙΣΆᾺΣ, καὶ αϑάρας" ἔϑος οὗ ἢ Ὧν τοῖς 

᾿ναλαιοῖς» ὅταν ἢ Φόνον ἀνϑρώπε, [] 
ἄλλας σφαγὰς ἰσποΐε», ὕδατι ἀςπονίπ- 
τειν τὰς χεῖρας εἰς κάϑαρσιν τοῦ μιά- 

σματος. ἷ 
᾿ 667. ΕΧΘΙΣΤΟΝ ΒΕΔΩΝ. τὸ 
ἔχϑισον τῶν βελῶν ἐ ἐμῶ" ἐντὶ τοῦ ἐ- 

" βένη Ω τὰ τιμπόμενα. 
ΤΑΙΑΣ ΟΡΥΞΑΣ. ἐκεῖ τῆς γῆς καῖο- 

φύξας, τϑτέςι κρύψας, ἔνθα ὀδιὺς ὕψε- 
τα μὴ λάβης εἰς τὸ γαίας ἔξωθεν τὸ 
ἐπί εἰλλ᾽ οὕγω Ἀέγε᾽ χρύψω τὸ. ἐμὸν 
ἔγχος ἀρύξας ἔνϑα τῦὕς γαίας "μή τις 

ὄψετδν. 
669. «τὸ ΝῪΞ καὶ σὸ ΑΔῊΣ εἶπε 

κατὼ δὲ τὸ φαινόμενον, ἀντὶ τοῦ ἀφα- 

γεΐω νὰ φϑορά" τὸ δὲ ὠληϑὲς, διὰ τὸν 
μέλλεσαν αὐτὸν καταλόν εὗδαι »ὕκτω 

“ὦ ϑάνατον, ὧν αἴτιον τὸ ξίφος. ΔΥΣ- 
ΜΕΝΕΣΤΑΤΟΥ͂. δυσμενὴς, ὃ καχὰ 
γοῶν τιν!» ᾧ ἐναντίον ὃ εὐμενής. 

677. ΤΙ ΜΗ; διὼ τί οὐχὶ ἄξιον 
εἶκειν; ΝΙΦΟΣΤΊΙΒΕΙΣ, τοτέςσιν οἱ 
χιόνας συντιϑέντες" σιδαίζειν γδ τὸ τὸ 
συντιϑένοι. ἘΞΙΣΤΑΤΑΙ͂. λέγεται 
τοῦτο καὶ μετὰ τῆς ὑπὸ, καὶ τάσσες 

ὶ ἐπὶ ὁδοῦ" φὸ δὲ ὑπανίςαδηαι ἐπὶ 
μα ΟΣ, οἷον ὑπεξίςαμαι σοι τῆς 

ὁδοῦ" ὑπανίγαμαι δὲ σοι ἡ καϑόέδρας. 
“Λευκόφτωλον δὲ Μγὲν τὴν ἡμέραν, ἐπεὶ 

σὸν Ἥλιον» ὃς «ποιεῖ τὴν ἡμέραν, 

ἄρματος φασὶν ὀχέδαι δύο ἵππος 
ἔχοντα λευκὰς, ὧν τὸν δὲ Δάμποντα, 
φὸν δὲ Φαέϑοντα ὀνομάζεσι. 



, ΒΑ ἘΤΞ ΤΟΝ ἍἌΙΑΝΤΑ. 

ἕςηκε. ΤΑ ΔΕΙ͂ΝΑ ΚΑῚ ΤΑ ΚΑΡΤΕΡΩΤΑΤΑ. ἤγεν τα ϑβα καὶ 
δέος ἐμποιᾶντα. ' ᾿ 

681. ΑΙΑΝῊΣ ΚΥΚΛΟΣ. τετέςιν ὁ σκοτεινὸς, ἣ ἀδιάχωῖο,. 
ΔΕΙΝΩ͂Ν Τ᾽ ΑΔΗΜΑ. λείπει ὑπὸ, ἵν᾽ ἡ ἣ ὑπὸ δεινῶν πνευμάτων φέ- 

'νονταὶ πόνον, ἄημα τορᾶον ἐκοίμισεν αὐτόν. ᾿ ὅῳ 
687. ΕἘΠΙΣΤΆΜΑΙ ΓΆΡ. ἐπειδὴ τὸ πᾶν πρὸς τοὐναντίον ΡΈΕΙ 

εἰκὸς καὶ τοὺς ᾿Ατρείδας φίλες ἀντ᾽ ἐχθρῶν γενέδνον" δεῖ ὄν, φησὶ, προσ- 
. ἔχειν τοῖς; ἐχθροῖς, ὡς αὖϑις φίλοίς ἐδαβυοιῷς καὶ τοῖς φίλοις, ὥς. ἐχθροῖς" 

ΡΟΝ οὖν φησι χρῆδϑαι τοῖς τσράγμασι. 

᾿δ02: ἘΤΑΤΡΙΑΣ ΛΙΜΗΝ. ἡ ἌΜΑ, ἵν ἢ τῆς ἈΡΚον φιλία. 

ΑΛΛ᾿ ἈΜΦῚ ΜῈΝ ΤΟΥΤΟΙΣΙΝ. μι πόσον ἐπικραϊεῖται ὑπὸ τοῦ 
πάϑες ὃ λογισμός" ᾿τὃ τὰ σοφώταϊα γϑν εἰπὸν, ἑαυϊὸν ἀ Ἰκεσε ν 

606. ὙΜΕΙ͂Σ Θ᾽ ΕΤΑΙΡΟΙ. τὰ μὲν τῆς ἀν υθὴ" ΠΑΤῪ τῷ 

ϑεατῇ" ἀγνοεῖ δὲ ὁ Χορός" τοεπίςευκε γὰρ τοῖς ὑπ᾽. αὐτῇ λελεγμένοις, 

ὙῬΙΜΑΤΕ,, ἀνῖῆὶ τοῦ πρείϑεσϑε," ὙΜΙΝ ΑΜΑ. ὌΝ ὙΠῈΡ- 
ΜΕΡΑ. 

“600. ΕΓΩ ΤᾺΡ ΕἾΝ’ ἘΚΕΙ͂ΣΕ. αἰννγματαδᾶς ὃ δ᾽ λόγος ἐξενή: 
ἩΡΙΗ ΠΥΘΟΙΣΘΕ; ΣΈΕΞΩΞΣΜΕΝΟΝ. ὁ μὲν Χορὸς ἀπαλλάτίεσ - 
ϑὰϊ νομίξει μέλοι τῆς νόσϑ' ὁ δὲ αἰνίτίετωι τῶν κακῶν τῇ βία. ὦ 

702. ἘΦΡΙΞ᾽ ΕΡΩΤΙ:. ἀντὶ τὸ ὠρϑώϑην τῇ ἡδονῇ. ἀπρρίαν ἕνεκα 

τὸ χῴμὸ γῦν δαρείκνβῆας. ἐξελθόντος γὰρ τοῦ ἡκραν τὸ ρδυμμεν ἡ 

ΚΙ 

το. ἘΥΚΆΡΠΩ. ΘΕΡΕΙ͂, τῷ 
4 καρποφόρῳ" ὅμοιον τῷ εὔκερων ἄγραν. 

682. ΦΕΙΤῸΣ ΦΛΕΓΕΙ͂Ν, φέγ- 
γειν, ἢ 6 λάμστειν φέγγος" ὅμϑ ἐντὶ 

τοῦ λώρπειν. ᾿ 
688. ΔΕΙΝΩ͂Ν τ ΑΗΜΑ. και 

“νοὴ μεγώλων ἀνέμων κατεπράῦνεν ἢ- 

χϑντα πόντον, ,πσαυσαμένη. δηλονότι ὸ 
ἡσυχάσασα. ᾿Αὐρ, οὗτος; ὃν ἐναπνέο- 

μεν τνεῦμα δὲ, ἄνεμος, ἐήτης ποιη- 
“ικὼς" Ὁ αὖραι, ἀὴρ χινηϑείς" ἰαφε 

ρδσι δὲ ἀλλήλων, τῷ ζὰ τὴν αὖραν ἐπὶ 

5 ἐξ ὑ ὑγροῦ ὑκπνοῶν τάτ]εόναι" τὸν δὲ 
ἄνεμον, ἐπὶ τῶν ἐν ἀέρν «ονευμούτων" τὰ 
᾿σνύματα δὲ χκΚἡ τὸς ἀήτας, ἐπὶ παν- 
᾿πὸς «ἀέρος κινηϑέντος. 

686. ΣΩΦΡΟΝΕΙ͂Ν, εἰρηνεύειν. 
687. ἘΓῺ Δ᾽ ΕΠΙΣΤΑΜΑΙ. ἐγὼ 

δὲ καὶ εἰς ἃ φίλον κατὰ τοσαῦτα βε- 
'λήσομαι ὑπϑργῶν ὠφελεῖν, ἤγϑν ὠφέ- 

λίμος γίνεδδαι, ὦ ὡς ἀεὶ οὐ μενοῦντα' ἢ 

γδ ἰπίςώμαι ἀρτίωξ, ὅτι ὅτε ἤμην 

ἐχϑεὸς, μέχρι τοσούτα, ἤμην δηλονότι, 
ἐχϑεραντέος, αἱ ἀντὶ τοῦ ἐχϑρὸς ὦ ὡς πκοὶ 

αὖϑις φιλήσων. 

602: » οὐ τύτως κατὰ υγὴ» ὁ 
δοχή ἐν ἐκ 
“Ὅρ3. ἀλλὰ σερὶ Ἀ τ τότων καλῶς 
ἕξει τὰ «ράγματα" σὺ δὲ: ἐλϑοῦσα 

“εἴσω, ὦ γύναι, εὔχα τοῖς τ ϑιοῖς διὰ τί- 
λες τελεῖόϑαι, ἐκεῖνα δηλονότι, ὧν ἢ πᾷ 

ἡ ἐμὴ ψυχή. 
607. ΤΙΜΑΤΕ, “σοιεῖτε᾽ τιμᾷ 

ἀρετήν τις, ἀντὶ τὸ 5 ἐργάζεῖ)" ῷ ἐπαι- 
γεῖ σιωπὴν, ἀντὶ τῷ σιωπᾷ. : 

699. ΕΙΜ᾽ ΕΚΕΙ͂Σ᾽. ᾿σορεύσομαι 
ἐκεῖσε, ὅποι ἄξιον πορευϑῆνα!:. 

700. τὸ ΤΑΧΑᾺ καλ᾽ τὸ ἸΣΩΣ ἐκ 
“παραλλήλε. 

702. ΠΕΡΙΧΑΡΗ͂Σ ΑΝΈΠΤΑ- 

ΜΑΝ. ὑπὸ σεριχαρείας ἀνέπην, ηἴαν 
ὥσπες ὑπόπῆερος ἐγενόμην. ᾿Ανεπϊάμην, 
ἀντὶ τῷ ὠνέπτην᾽ οἷ εἰς ἣν ὃ ἀόριςοι 

τῆς διυτέρας συζυγίας Ἔ εἰς μι, οὐ 
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διάλειμμα γενέδγαι ἵνα μὴ καϊαληφϑῇ ὑπὸ τὸῦ ἀγγέλδ᾽ διὸ καὶ τὴν ὄρ-. 
χησιν παοιοῦνοι" ἔνϑεν αὶ βραχύ ἐς! τὸ χορικὸν, ὡς πρὸς χρείαν εἰλημ.-. 

μένον. Αλλως" τέρπεϊαι ὁ Χορὸς ἐπὶ τῷ τσαύεδγαι τῆς νόσϑ τὸν Αἴ- 

ἀντα; τὰ φησίν" ὝφΦ᾽ ἡδονῆς ἔφριξα καὶ βούλομαι χορεῦσοι" εὐεπκίφορος δὲ 
ὁ ποιητὴς ἐπὶ τὰς τοιαύτας μελοποιΐας. ὥςε. μεϑουν, τὶ ὃ τῷ ἡδέος. 

ΑΝΕΠΤΆΜΑΝ, ἀνεπ]ερώϑην. , 

“708. 1 ΠΑΝ ΠΑΝ. ἐπικαλϑντοι τὸν ΤΙξοδ ὡς χορῶν “πρόξενον, 
αὶ αὐτοὶ γὰρ τοῦτο ποιεῖν βούλονϊαι, ὡς ἐγνωκότος τῇ Αἴανῖος. μηκέτι 
τελευτᾶν. ἴΑλλως: ἐπικαλϑνῖοη τὸν Πᾶνα, ἢ ὅτι ἐδοήϑησε τοῖς ᾿Αϑη- 

ναίοις ἐν τῇ ναυμαχίᾳ" ἢ ὅτι τὸν Τυφῶνα. δικύοις ἤγρευσεν" ἢ ὅτι οἱ 
ἁλιεῖς τιμῶσι τὸν ἸΠᾶνα, ὡς νόμιον ϑεόν. ΑΛΙΠΛΑΤΚΤΈ;. ἀντὶ τοῦ 
μεγαλόφωνς ἐν τῇ χορείᾳ, ὡς ἁλίδρομε" ἢ ὅτι τῆς Ἤχοῦς ἐρᾷ" πολύ-- 
ἤχος δὲ ἡ ϑάλασσά. ΧΙΟΝΟΚΤΥΠΟΥ δὲ, ἐπὶ Κυλληνίας,ὄρες ᾿Α0- 
καδίας, ὑπὸ 'χίόνος τυπϊομένθ. ΟΠῺΣ ΜΟΙ ΟΡΧΗΜΑΤ΄. ὅπως μοι 
συνάψῃς ὄρχησιν ποιουμένῳ παντοίαν; τὴν ἐκ ἐκ διδωχῆς σοι γενομένην, 

λ᾽ ἐκ φύσεως" οὐδεὶς γὰρ ἐδίδαξε τὸν Πᾶνα. ΝΎΞΣΙΑ ΚΝΩΣΊΤΑ. 
ἐν Νυσίᾳ καὶ ἐν Κνωσσῷ ἐπιμελὴς ἡ ὄρχησις" “ἢ ΝΎΣΙΑ, τὰ ἐν. τῇ 

Νύσῃ γονέμνας ἔς, δὲ ἀὐτὴ Διονύσα ἱερὰ, ὦ συνάδει τῷ ΚΝΩΣΙΑ: 
καὶ ἡ Κνωσσὸς γὰρ Διονύσε. Αλλως" τῶν ὀρχήσεσι αἱ μέν εἰσι Διό- 
γυσιακαὶ, αἱ δὲ Κορυθάνηιοι καὶ ἔνοπλοι. ἸΝύσιαι οὖν, αἱ Διοϑυσιακαὶ, 
ππαρὰ τὴν Νύσην" Κνώσιοι δὲ, αἱ Κορυξάνϊιοι" ὸ Κνωσσὸς γὰρ. τόλις 
Κρήτης" ἐν τῇ Κρήτῃ δὲ ὑπὸ τῶν Κορυδάντων ἐτράφη ὁ Ζεύς. ΑΥ̓ΤΟ- 
ΔΔΑΔΗ, αὐτομαϑῆ, ἃ ἐκ φύσεως ἔχεις, οὐ διδακῖά" τῶν δὲ ὀρχήσεων᾽ ἣ 
μὲν Βερεκυντιακὴ λέγετοι, ἣ δὲ ἹΚρητικὴν ἡ τὸ πυῤῥίχη. Νύσιαι οὖν, αἱ 

Βερεκυν]ακαί" τῆς γὰρ ΝΝυσίας ἡ Βερέκυνῖος" Κνωσία δὲ, ἡ ΚΚρηϊική.. 
711. ΝΥΝ ΓᾺΡ ΕΜΟΙ, ἀναγκαίως; καὶ τοῦτο ἡ αἰτία τῆς ὀρχή- 

σεως, ἵνα: μὴ δοκῇ ἀλόγως ἐπὶ τοῦτο ἀπανᾷν. ἸΚΑΡΙΩΝ Δ' ὙΠῈΡ 
ΠΕΛΑΓΈΩΝ. ὅτι ἐν τῷ Ἰκαρίῳ γέ ἐν κεῖτοι ἣ Δῆλος" παραγέ- 

χρείαν ἔχασε ἕ παϑητικῦν ἢ τῶν 

μέσων, ἐπεὶ οὗτο; τὼ αὐτὰ «κείνοις : 

δύνανται" οἷον “τημι τήσω, ἔξησα, 

ἐπὶ ἐνεργείας" ̓, ἔταν δὲ ἐπὶ πάϑες" 

ἵπταμαι,. πτήσω, “ἕπτην" ἀφ᾽ ὧν καὶ 

ταΐην, καὶ ἡ 5ϑαν. κτα 
704. αλίπλαγκτον λέγει δ Πᾶνα, 

δόντι εν τοῖς ἀκρωτηρίοις ἢ ἐτιμῶτο, ἔνθα 

ἘΕΥ͂ΡΑ ἡ ϑάλασσα. Κυλλήνη, ὅρ6: 
τῇ ̓Αρκαδίᾳ, ἔνα πόλις ἢν, Κυλ- 
δ καὶ αὐτὴ ὠνομασμένη. Δειροὶς, 
ἀκρωτήριον; ἀπὸ τῆς δείρης τῷ τραχή- 
λει, "Α ἀπὸ τῆς δειράδος τῆς 

Κυλληρίας τῆς χιονοχτύπϑ, ὦ πὲ 

ϑεῶν χοροτώτα. μ, “ὦ 
708. ΝΎΣΤΑ, ΚΝΏΣΙΑ. ἀπὸ πό- 

λεων» ἔνϑα ὁ ὀρχήσεις ἐτελῶντο, ̓ ΔρονυΣ 

σιᾶκαὶ ̓ χαὶ Κορυβαντικαζη, ἐν ΚΣ τῇ 
Νύση Διονυσιᾳκάί: ἦν δὲ τῇ Κιωδσῷ, 
-«σόλις δὲ αὕτη τῇ; Κρήτης, αἱ : Κορὺ- 

δαντικαὶ, ἡ ἐπικρατήσασαι ἀπὸ ̓ . Κο- 
ρϑάντων τῷ. Διός. 

γῇ ἘΡ, «μέλει μοι τόδε 1 τὸ οἐᾶγμα, 
καὶ τῶδὲ τὸ πραγ τος" κα μέλει 
ΓΩΣ τῶνδε τῶν ταὶ μάτων, καὶ, ἡ μέλοσί 
μοι ὩΝῚ τῷ πεώγματα. 



“6 ΕΞ ΤΟΝ ΑἸΙΑΝΤΑ. 

γοιτὸ δὲ καὶ δ᾽ Απόλλων διὰ τῷ Ἰκαρίθ πελάγεος, τοτέςιν ἀπὸ τῆς Δήλθῳ 

καὶ συνείη μοι εὔφρων. ἘΥΓΝΩΣΈΟΣ. φανερὸς ὧν καὶ δῆλος, ὅτι 

φιλεῖ με. ἊΝ 
Ζι16. ΑΡΗ͂Σ. ὁ Αἴας ὁ ἀρήϊος" ἢ ΓΑρης, ὃ πόλεμος ὁ πτερὶ τὸν. Αἴπε 

ἄντα, ἔλυσεν ἡμῶν τὸ σκότος καὶ τὴν κατήφειαν, ἢ ἀπὸ τῶν ὀμμάτων 
τῇ Αἴανῖος" ὁ ΓΆρης δὲ, ἡ λύσσα, ἣ μανία. ΝΥ͂Ν ΠΑΡΑ, νῦν πάρεςιν 
ἡμέρα λαμπρὰ ἡμῶν, ὥςε ἐγγίσαι τῶν νεῶν" τορότερον γὰρ ἐξετρθπό- 
μεϑὰ ἐπιμίγνυδγαι τοῖς Ἕλλησι διὰ τὴν αἰδῶ. ΠΕΛΑΣΞΑΙ, ὥςε πε- 
λάσαι ἐπὶ τῶν νεῶν. ΛΑΘΙΠΟΝΟΣ ΠΑΛΙΝ. ὅτε δὴ ὁ Αἴας. “ἁάρεςιν 
ἐκ μετανοίας ἐπὶ τὸ σέβειν τοὺς ϑεοὺς κοὴ καταῖ ϑεῦϑγαι τὴν ἔχϑραν τὴν 
πρὸς τοὺς ᾿Ατρείδας. ΤΠΑΝΘΥΈΑ, «πάνσεπῖα. ἘΞΉΝΥΣΕΝ, ἐξε- 

πλήρωσεν. 

728. ΠΑΝΘ᾽ Ο ΜΕΓᾺΣ ΧΡΟΝΟΣ. τὰ ὑπὸ τοῦ Αἴαντος διὰ 
ππολλῶν εἰρημένα, διὰ βραχέων διεξῆλθεν. ΑΝΑΥΔΗΤΟΝ, ἀπόῤῥη- 
γον, ἀνέλπιςον, ἄλεκῖον. ἘΧΓΤΕ Γ᾽ ἘΞ ΑΚΕΛΠΤΩΝ, ὁπότε ἐξ ἀνελ- 
“πίςων αὶ μεγάλων νεικέων ὁ Αἴας μετεπείδϑη καὶ μετεδλήϑη τὴν ψυχὴν 
τοῖς ᾿Ατρείδαις ἀπὸ τῆς ἔχϑρας. 

730. ΑΝΔΡΕῈΣΣ ΦΙΛΟΙ. ἄγγελος ἥκει ἀπὸ τοῦ ςραϊοῦ, ἀγγέλλων 

τὴν πταρϑσίαν τοῦ Τεύκρθ" ϑαυμαςὴ δὲ ἡ εἴσοδος τούτα τοῦ ἀγγέλου" 

τοῦ Αἴανῖος ἔξω ἑαυϊὸν διαχειρουμένϑ, οὐκ εἶχον οἱ ἀπὸ τοῦ "Χοροῦ, οὔτε 
ἡ Τέκμησσα γνῶνοη τὸ σραχϑέν. πτιϑανῶς οὖν ὁ ἄγγελος ἀπαγ!εἴλας» 
ππαρασκευάζει αὐτοὺς ἐξιέναι! κατὰ ϑήτησιν" καὶ οὕτως ἐπήεύξονται τῷ 
τἹώματι" δεξιῶς δὲ καὶ τὸ τὸν Κάλχαντα μαϑεῖν" οἰκεῖον γὰρ τῷ 
μᾶντει" καλῶς δὲ καὶ τὰ τῆς σκηνῆς ἐσκεύαςαι. Αἴανῖος γὰρ καῖαλι- 

πόντος, «σροῆλϑεν ὁ ἄγγελος" εἶτα τοῦ Χοροῦ τὴν σκηνὴν ἐάσανῖος διὰ 
τὴν ξήτησιν, ἔξεισιν ὁ Αἴας ἐπὶ τὴν πρᾶξιν" τῷ δὲ ϑεαϊῇ οὐδὲν ἀργὸν 
“παραλείπεται, ττεποικιλμένης διαφόρως τῆς ἐν τῇ σκηνῇ τορροσωπο- 

ποιΐας. 

712. ἹΚΑΡΙΩΝ. ἔν τῇ Ικαρίῳ 
ϑαλάσσῃ Ἰεὶν ἡ Δῆλος, ἐν ἥ λέγεται 

ἐγένετο δηλονότι. 

720. ΘΥΜΟΝ ἉΤΡΕΙΔΑΙ͂Σ. ἀν 
ὁ ̓ Απόλλων τεχϑῆναι. Ἴκαριος δὲ ὠς 
νομώϑδη ἀπὸ τῷ Ἰκάρα, τῷ υἱοῦ τοῦ 
Δαιδάλα. Διο ὁ Ἰκαρίων δὲ σελα- 
σέων ὃ ἄναξ ᾿Απόλλων ὃ Δήλιος ἐλθὼν 
εὔγνωςος συνείης διὰ πσαντὸς ἐμοὶ μετὰ 
ἡδονῆς. 

720. ΘΟΩΝ ὩΚΥΑΛΩΝ, ἐκ 

“«αραλλήλδ, ἀντὶ τῷ ταχειῶν, τοτέςι 
Ἃ διερχομένων ταχέως ἐπὶ ϑαλάσσης. 
ΛΔΑΘΙΠΟΝΟΣ, ἐπιλήσμων τῆς λύπης; 

πορήσειεν ἂν τις ἐνταῦϑα, πῶς πρῶτον 
᾿ Α , ᾿ ὦ σὺν εἰς τὸ μετανεγνώδηη αἰτιατικὴν ἐστῆς 

γεγκεγ τὸν ΘΥΜΟΝ, ἔπειτα γενικὴν, 
Ξ ΜΕΓΆΛΩΝ ΝΕΙΚΕΩΝ' καὶ φα- 

᾿ “ Ν -. ᾽ Α ᾿ Ν μὲν, ὅτι τὴν ζὲ αἰτιατικὴν οὐ καϑὼς 
"»" ΄ » , 
ὥπητει τὸ μετανεγνώδδη, αλα καϑ' 

ὅλον καὶ μέρος συνέταξε, καὶ μετανε- 
γνώδθη λέγων κατὰ ἢ ϑυμὸν, εἰς δὲ Ὦ 
μεγάλων νεικέων κατα φύσιν. 
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782. ΚΡΗΜΝΩΝ; τῶν χωρίων. ΣΤΡΑΤΗΓΊΟΝ δὲ, τὸ ςῤρατό- 
᾿πεδον, ᾿Ατ]ικῶς. ΚΥΔΑΖΕΤΑΙ, λοιδορεῖται, ὑδρίζεται ὑπὸ ττάντων" 
καὶ Ἐπίχαρμος ἐν ᾿Αμύκῳ: Αμυκε, μὴ κύδαξέ μου τὸν τορεσβύτερον 
ἐἰδελφόν" καὶ Αἰσχύλος ἐν ᾿Ιφιγενείᾳ᾽ Οὔ το; γυναιξὶ κυδάξζεῖαι" τί γάρ ; 

ἀρσενικῶς δὲ ὁ κύδος ἐπὶ τῆς ὕβρεως. 

7386. ἩΡΑΣΞΟΝ, ἔπλητῖον, ἐθλασφήμεν γερὴ ὁμοφωνᾶντες. 
ἈΠΟΚΑΛΟΥ͂ΝΤΕΣ. ᾿Ατῇ]ικὸν ἔϑος, τὸ ἐπιφέρειν ἑνίκοῖς τοληϑυνϊκὰ, 
καὶ ἀνάπαλιν, ὡς καὶ νῦν. Οὐὔτις ἔδϑ᾽ ὃς οὐχὶ ἔλεξε, ξύναιμον. αὐτὸν 
ἀἐποκαλοῦνϊες. ὩΣ ΟΥ̓Κ ΑΡΚΈΕΣΞΟΙ. ἐπὶ τοῦ Τεύκρε" ὡς οὐκ ἀρ- 

κέσοι ἑαυϊῷ τὸ μὴ λιϑόλευςος γενέδγομ" ὡς οὐ κωλύσει αὐτὸν καῖαλι- 

ϑωϑήνου. 

741. ΔΙΕΠΕΡΑΙΩΘΗ͂, διειλκύδϑη, διῆλθεν, ἐγυμνώθη" εἰ μὴ γὰρ 

εἰς πέρας ἑλκυδγῇ, οὐκ ἐξέρχεῖα!. ΛΗΓῈΙ Δ᾽ ἘΡΙΣ. ἡ ἔρις εἰς πολὺ 
δραμᾶσα καὶ «τροκόψασα, ἔςη τῇ συνανϊήσει τοῦ λόγε τῶν γερόν]ων" 
ἐχ τῆς ᾿Αχιλλέως δὲ πρὸς ᾿Αγαμέμνονα ὀργῆς π᾿ταραγέγραπα!" καὶ 

ὥσπερ ὁ 'Νέςωρ ἐχεῖ διαλλάσσει, ὅτως καὶ νῦν οἱ γέρονϊες" ἡ ἔρις οὖν 
ἀσροκόψασα προσωτάτω, λήγει ἐκ συναλλαγῆς λόγε τῶν γερόνϊων, οἷον 
ἐκ τῆς ὁμιλίας. ἘΝ ΞΥΝΑΛΛΑΓῊ ΛΟΓΟΥ͂. τῇ ἀμοιθῇ τοῦ λόγα 
ἡὸ συμξιξάσει. 
ἄμῃ ΟΥ̓Κ ΕΝΔΟΝ. ἐν συνϊόμῳ: οὐκ ἀναγκαῖον γὰρ διλογεῖν 

περὶ ὧν ἤκεσεν ὁ ἀκροαῖής. ΝΈΟΙΣΙ, καινοῖς. ἘΓΚΑΤΑΖΕΥΒΛΆ, 

συνϑείς. 

γ48. ἸΟΎ΄. εἰδὼς ὠπὸ τοῦ μάνϊεως, ὅτι κακὸν αὐτῷ γίγνεῖοι, τοῦτφ 

-προαναφωνεῖ. Ἡ ᾽ΦΑΝΗΝ. ἤπερ’ φησὶ δὲ ὅτι οὐκ ἐδράδυνα παρα- 

γενόμενος, ἀλλὰ βραδέως ἐπέμφϑην. 
751. ΤΙ Δ᾽ ἘΣΤῚ ΧΡΕΊΑΣ. οἷον, τί δοι λείπει ὅπερ σπάνιόν ἐς: 

πορὸς τὴν χρείαν τὴν νῦν᾽ ἐσπάνιζε δὲ τὸ ἄμεινον εἶναι πρὸ ὀλίγα αὐτὸν 
“«-“αραγεγονέναι" καὶ ἐν ΣΞΣιμωνίδῃ ἐπὶ τῇ πορὸς Αἰγέα ἀγγέλθ πεμφϑένϊος" 

Βιότῳ καί σε μᾶλλον ὥνασα «τρότερος ἐλϑών. ὙΠΕΞΠΑΝΙΣΜΕ- 
ΝΌΝ.. δεόμενον τῆς τῇ Αἴανῖος πταρβσίας. 

752. ΤΟΝ ΑΝΔΡ᾽ ΑΠΗΥ͂ΔΑ. ἀναγκαίως διηεῖτοι. ὁπότ᾽ ἣν» 

732. ΣΤΡΑΤΗΓΙΟΝ κυρίως ὃ τό- 

πος᾿ ὃς τοῖς στρατηγοῖς ἀφιέρωται, μέ 
Ξ ἄγλων ων βελεύεϑαι. 

788. ΟΥ̓Κ ΑΡΚΈΣΕΙ. ἤγεν οὖν 
ἐπαρκέσει, ἑαυτῷ δηλονότι, ἤγεν οὐ 
βυηϑήσει τὸ μὴ ϑανεῖν καταξανϑεὶς 
“πέτραις, ἤγεν δ)αλυϑεὶς ὑπὸ τῶν πε- 
τρῶν" πέτρα κοινὸνγ ππέτρος ᾿Αὐδικόν, 

γΑὶ, ΔΙΕΠΕΡΑΙΏΘΗ, ὥτε καὶ 

ξίφη διαὶ τῶν χειρῶν ἐπεραιώϑη ἐρυρὰ, 
ἤγουν διόλθ ἐξειλκύδϑη τῶν κϑλεῶν, 

742. ΛΗΓΕῚ Δ᾽ ΕΡΙΣ. ἔληξε δὲ 
ἢ φιλονεικίω ἐπὶ πολὺ μερκηο σι ταα 
-τϑ «ρόσω. 

γ81. ΧΡΈΙΑΣ ΤΗ͂ΣΔΕ. ἤγουν» 
τῆς σῆς ταύτης χρείας τί ἐξι τὸ ἐλ- 

λεπές ). 
752. ΤΟΝ ΑΝΔΡ᾿ ΑΠΗΥΔΑ. 
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κεν ἀπόνϊα τὸν ΑἸἴανῖα" ἔδει γὰρ δηλωθήνοι τῷ ϑεάτρῳ. ἘΔΒΝΚΙΝ, 
“«τἀριένοι. 

.755. ΩΣ ΚΑΤΑΛΛΑΧΘῊΗ ΧΟΛΔΌΥ. αἰϑανῶς, ὡς πόσων, 
᾿χύλον;: οὐ μανίαν λέγβσιν" εἴχιῖαι οὖν τραπεὶς πρὸς τὸ: χέρδιξονμρῆ 

γνώμης, ὅπως τὴν ἔχϑραν νυ γούμμις καὶ διοημονυκ τοῖς δοθῇ ἀπὸ τᾷ. 

χόλου. ἐς» γ΄ 

756. ΤΑΥ͂Τ᾿ ΕΣΤῚΙ ΤΑΠΗ.. ἐπίροδχο. γὰρ ἀκηκοέναι τὰ τῷ 
τ Κάργμαδῷ ΕἸΠΕΡ᾿ ΤΙ ΚΑΛΧΑΣ. ἐκ ἜΡΑΝΙΝ ὁ πράτ 

ρἥκῖοι, ἣν καὶ ᾿Αρις οφάνης ἀναγράφαι. ᾿ 
δι. ΑΤΡΕΙΔΩΝ ΔΙΧΑ. -τ-άνυ ἀδωλοι ὅτι οὐκ γνῶναι τῶν 

βασιλέων ὁ μάντις διελέγετο, ἀλλ᾽ ἐν ἀποῤῥήτῳ κατ᾽ εὔνοιαν τοῦ Αἴ- 

ἀντος. 
767. ἙΛΑ ΓᾺΡ ΑΥΤΟΝ. ψυιϑανῶν. ὡς μόστιρ, κὰν αἰτίαν λέγει 

τῆς μανίας" κατ᾽ ἀρχὰς γὰρ ἡ ̓Αϑηνᾷ οὐδὲν τότων. προβήκε . 
769. ΤΑ ΓᾺΡ. ΠΕΡΙΣΣΑ. τὰ παρέλκονϊα, καὶ ἀχρήσιμα.. μνν 

πέρα τοῦ μέτρου; τὰ χωρὶς δικαίθ. ΟΣΤῚΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ͂. ΦΥ- 

ΣΙΝ. -περιΐςατοι ὁ νοῦς εἰς τὸ Γνῶϑι σαυτόν" τρὸς τὸ σημαινόμάνον 

“ἰδὲ, τὸ ἐπηθνύπο» ἀποδοὺς ἐπεν ΟΣΤΙΣ, ἅτινα δέον εἰπᾶν, εἰ. ΝΑ μὴ 
αληδυνυμῖρ ὦ εἶπεν. 

ἀπηγόρευσεν ὃ Τεῦκρος μὴ -ταριέναι δ. 
Αἴαντα οκ ὃ σκηνῆς ἔξω" τοῦ δὲ ΜΗ 
καὶ “αρόγτ» κοὶ ὠπόντί(Θ. ἡ ἔννοια 
σώζεται. 

754. ΠΡῸΣ ΤῸ ΚΈΡΔΙΣΤΟΝ. 
ἤγεν πρὸς τὴν ἱπικερδῆ καὶ ἐπωφελῆ 
γνώμην; πρὸς τὴν ἀμείνονα βελήν' τῶτο 
70 δηλοῖ τ' φὸ κέρδιον “ὁ γνώμης" λέγει 
δὲ σὴν ἐπὶ καϑάφσει ἔξοδον. 

756. ΠΛΕᾺ, ἤγεν πεπληρωμένα. 
Πλέον, τὸ τερισσότερον, “μεικρὸν; καὶ 

κλίνετοι «ὐλέονος᾽ πλέων δ, τὸ ὠνώ- 
“λεὼν, μέγα. - 

760. ΞΥΝΕΔΡΟΥ͂, τ τῷ τὸ- 

ΡΑΝΝΙΚΟῪΥῪ ΚΥΚΛΟΥ͂, βασιλιχὸῦ 
χοροῦ. 

7601. ΜΕΤΑΣΤΑΣ, μεταχωρή- 

σας" μεϑίταδδαι, τὸ ἀμείδειν᾽ φάσιν 
δὶ φώσεως" τὦ ῥεταβαίνειν, τὸ ἀμεί- 
ξριν τόπον ἐκ τόπο. 

768. ΠΆΝΤΟΙΑ ΤΈΧΝΗ, διὰ 
παντοίας μηχανῆς" εἶρξαι “«αντοίᾳ 
τέχνη ἃ Αἴαδὰ ὑπὸ ταῖς σκηναῖς κ' 
Τὴν σιἀροῦσαν ταύτην ἡμέῤαν. 

γ65. ᾿ΑΦΕΝΤ᾽ ΕΑΝ, ὥμόυώ, 
ἀφεῖναι" ὅμοιον δὲ τῷ ἢ ἔφη λέγων... 

770. ΒΑΡΕΙΑΙ͂Σ. ἀπὸ μδαφορὰς 
δ βαρίων σωμώτων Γ δυσξακάκτων" 

παρὰ ϑεῶν δυγυχίαις. 
771. ΟὉΣΤΙΣ. ἅτινω ἔδει. εἰσεεῖν" 

ὅςις δὲ εἶπεν, ἀποδοὺς αὐτὸ πρὸς τὸ 
σημαινόμενον τοὺς ἀνθεώπες, εἰ καὶ μὴ 
“ποληϑυντικὼς εἴστεν" πλούςερον οἵ-, 

τινὲς εἰστεῖν ἔδει, Τὸ δὲ ὅλον» ̓ ὅφες 
ἄνθρωπος πεφυκὼς ἔπειτα: μὰ κα ̓ 
ἀνϑρωπὸν Φρονεῖ. ΦΎΣΙΝ. οὐσία, φό- 
σεως διαφέρειν" οὐσία . μέν ἐξ ἢ ὕπαρ- 
ξις' φύσις δὲ ἢ ἐνῶσά τινὶ 'δύνωμις" 

οἷον φύσις" ἐξὶ γῆς τὸ ἀναβλαεῖν βο- 

τανας, καὶ φύσις τοῦ πυρὸς τὸ ϑεο- 
μαίνειν' ἀφ᾽ οὗ εὐφυὴς» ὃ εὖ, ἔχων. τῆς 
φύσεως, ὸ εὐφυΐα ἐ ἐπὶ τούτε". εἰκότως 
οὖν εὐφυΐα καῇ ἐπὶ αἰνϑθρώπων λέγεται 
κοι φυτῶν καὶ γῆς “καὶ τῶν τοιούτων. 

λέγεται φύσις καὶ ἣ «ποιότης, οἷον" 
ὄρη δὲ προμήκη ᾿περιδέξληται, φύσεως 
οὐ: μιᾶς, ἤγδν «ριότητορ" φύσις καὶ 
εὐφυΐα; ἤγϑν τὸ καλος, ὡς λόγος τὸ 

: 
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773. ΑΠ᾿ ΟΙΚΩΝ., ἀπὸ τῶν οἴκων τῶν τσαϊρικῶν. 
777. Ο Δ' ΥὙΦΙΚΟΜΠΩΣ. στ“αραϊήρει κἀνϑάδε τὴν προδνήκην τῷ 

ποιητοῦ, ὅτι ποροσῆψε τῷ Αἴαντι γλωσααργίαν, μονονεχὶ ϑεραπεύων 

τὸν ϑεατὴν μὴ ἄχϑεδναι τῇ συμφορᾷ τοῦ Αἴανῖος" τοροσῳκειωμένοι γὰρ 
ἤδη τῇ ἀρετῇ αὐτῇ; ϑειδὰν καὶ τῷ σποιητῇ ὀργίξοντω. ΟΜΟΥ͂. τὸ 
ὁμοῦ ἀντὶ τῆς σύν: τὸ δὲ ἑξῆς» ϑεοῖς ὁμοῦ. ΔΙΧΑ ΚΕΙΝΩΝ. τῶν 

ΛΜεῶν, 
786. ΤΣΤΩ, ἵξασο. ΚΑΘ᾽ ΗΜΑΣ. ἥ καϑ᾿ ἡμᾶς μάχη. Α- 

Ο ΣΤΕΡΓῊΗ, ἀμάλρηζοψο, ἀδιάδετον. ᾿ΑΛΛ᾽ ἘΠΠῈΡ ἘΣΣΤΙ. εἰ πρρέλ- 

ϑοι ταύτην τὴν ἡμέραν» σωϑείη ἄν: μέχρι γὰρ τῆς σήμερον εὐμον αν 
τὴν ὀργὴν τῆς ϑεοῦ ἔλεγεν. 

791. Ο Δ' ΕΥ̓ΘΥ͂Σ ΕΞ ΕΔΡΑΣ. ἅμα μὲν διὰ τὸ ἀξιόπιςον τοῦ 
προσώπϑ, ἅμα δὲ ὡς μὴ δοκοίη δ᾽ ἀπέχϑειαν ταῦτα λέγειν" διὰ ποάν- 
τῶν δὲ διδάσκει, ὅτι κρατεῖ τῶν ἀνδρωπίνων ἣ εἱμαρμένη, νὰ γνῶναι μὲν 

τὰ ἐσόμενα διὰ μαγ)ικῆς ἐςιν, ὁ μὴν τὸ φυλάξαδ)οι δυναῖόν. ἘΠΈΣΤΟ - 
ΛΑΣ, ἐντολάς. 

7905. Ὡ ΔΑΙΑ. δάζον, χοιγῶς τὸ πολέμιον" ᾿Ατῆικῶς δὲ τὸ δύςηνον. 

Τίνος δὲ ἕνεκεν οὐκ ἐποίησεν ἐξιοῦσαν τὴν Τέχμησσαν, ἵνα μετὰ τοῦ 

Χοροῦ ἀκούσῃ τὰ περὶ τοῦ Αἴανῖος, ὡς ἐν τοῖς ἄλλοις δράμασιν, ἔν τε 

Ἠλέκϊρᾳ καὶ Οἰδίποδι, ἅμα τῷ Χορῷ τὰς τῶν γυναικῶν ππροόδους ποοιεῖ» 
ἵνα μὴ δισσολογῶσιν οἱ ἄγγελοι ; ῥητέον οὖν, ὅτι ὁ Αἴας ἐκέλευσεν αὐὖ- 
τὴν κατ᾽ οἶκον εὔξαδϑοι! τοῖς ϑεοῖς, εἰπὼν ΚΑΙ ΔΩΜ᾿’ ΑΠΑΚΤΟΥ͂. 
οὐδὲ μὴν αἰχμαλώτα σῆμα ἔχεσαν ἔδει συνεχῶς ἐξιένο!, μάλιςα ἐν 
τοιούτῳ καιρῷ ἠγρυπνηκυῖαν νὴ παρηκολεϑηκυῖαν τῇ τοῦ Αἴανῖος μανίᾳ" 
ἔδει οὖν μέγα τι φανῆναι τὸ ἐξάγον αὐτήν. Διὸ πρὸς τὸν Χορὸν ἔδει 
τορῶτον εἰπεν, οἱ ὡς ἐπὶ μεγάλῃ τοροφάσει ἐκκαλᾶσιν αὐτήν" ἄλλως τε 

εὔλογον" φύσις καὶ τὸ γένος, ἀπὸ τοῦ μῶσα αὐτόν. ΑΝΤΙΦΩΝΕΙ, ἀπεκρί- 
Φύειν" οὐ μαθὼν ὃς εἶ φύσιν. (γν. νατο. ΑΡΡΗΤΟΝ, οὔκ ἄξιον λέϊεϑϑαι, 
1276.) βλάσφημον. ἘΚΡΗΞΕΙ, κίσμα ποιή- 

780. ἘΠΙΣΠΑΣΕΙΝ, ἤγεν ἐπι- 
σπάσεδδιαι, λήψεδαι. Σπῶ, τὸ μετα- 
λαμβάνω, κορ ἡ συλάσσετοωι γενικῇ,, οἷον 

ἔσπασε Ὁ ὕδατος" ἐπισπτῶμαι ̓ δὲ, τὸ 
μεταλαμβάνω, καὶ συντάσσετω αἰἷ- 
τιατικῇ. 

781. ΕΙΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ σρὸς τὸ 
ἌΝΟΥΣ ΚΑΛΩ͂Σ ἈΒΓΟΝΤΟΣ ἀπο- 

δίδοται ἤγον Θ᾽ πατρὸς καλῶς λέϊον- 
τος ἄνος ἐφωράϑη" εἶτα δεύτερον τῆς 
δίας ᾿Αϑάνας, λεγόσης δηλονότι, ἄνες 
εὑρέϑη. ΟΤΡΥΝΟΥ͂ΣΑ ΝΙΝ, παρορ- 

σει. 
780. ἘΣΤῚ, “περίες:ν, ἤγεν. ζη. 
700. ΞῪΝ ΘΕῷ, μετὰ τῆς βοη- 

ϑείας τοῦ ϑεοῦ, ΣΩΤΗΡΙΟΙ, σωτηξι- 

όδεις, χρήσιμοι εἰς τὴν αὐτοῦ σωτη- 
εἷαν. 

7038. ΦΎΛΑΣΣΕΙΝ, ὥςε φυλάσ- 
σειν, αὐτὰς δηλονότι. ἘΠ Δ᾽ ΑΠΕ- 
ΣΤΕΡΗΜΈΕΘΑ, τῶν ἐδολῶν δηλονότι» 
ἤγεν ὃ φυλακῆς Θ΄ Αἴαντος, ὧκ ἐν τοῖς 
οὖσιν ἤδη τάπιεται. 
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οἱ ἀπὸ τοῦ Χοροῦ οἰκειότεροί εἰσιν, ὡς τολῖτοι τοῦ Αἴαντος, ὥςε καὶ ὅ 
ἄγίελος καλῶς ἐκ ἐδήτησε μεῖζον πτρόσωπον, ἀλλὰ τὸν Αἴανῖα ἀ καῖα-- 
λαβὼν ἔνδον, «πρὸς τὸν 'Χορόν φησιν" εἰς ἀνάγκην δὲ γεγονὼς ὁ ποιητὴς 
τοῦ διλογῆσαι. οὐδαμοῦ τροσκορὴς ἐγένετο, ἀλλὰ τὰ δεύτερα διὰ βρα- 

χέων ἐξήνεγκεν. Αλλως. ΔΑΙΑ, δήϊα πσεπονϑυῖα, ἢ καϊακεκομμένη, 
καταπεπολεμημένη, κεκακωμένη" ὦ δύςηνε, ὦ ππεπολεμημένη αὶ ἀθλία" 
ἀπρεπὲς γὰρ πολεμίαν αὐτὴν ἀποκαλεῖν" [ἢ Αἰογύλος ἀντὶ τοῦ ἀϑλία 

κέχρηϊαι τῇ λέξει. ΞΎΡΕΙ ΓᾺΡ ΕΝ ΧΡΏ. ἅπϊεται τῶν ἀναγκαίων 
τοῦ ἀραμεἢ καὶ ἔς! ταρδιμία γδδ μον: κικ δύνων πραγμάτων, Ξυρεῖ 
ἐν χρῷ" ἐνίοτε ΝΑ καὶ τᾶ ἌΜΗΝ μιν ἔν ὃ σίδηρος. Ἄλλως. μέχρι 

βάϑες ἐφικνεῖται, ὥςε μὴ χαίρειν" τὸ δὲ ΤΙΝΑ παρέλκει. 

798.. ΤῚ Μ᾿ ΑΥ̓ΤΑΛΑΙ͂ΝΑΝ; πρὸς τὸ Εὐριπίδειον ἐν Δίκῖυι" 

ΤΙ μὲ ἄρτι τοημάτων λελησμένην 3 
᾿Ορϑοῖς ; ι 

ἘΞ ΕΔΡΑΞ ἈΝΙΣΤΑΤΈ,. οὐκοῦν διὰ τὸ ἀὐλμηλεναι κοὶ ἀναπαύ- 
σεως δεῖσαι ἔνδον οὐρανὸς καὶ τὴν τορόφασιν τοῦ μὴ τροϊένον. δια- 

σαφεῖ. 

801. ΗΝ ἨἩΛΓΉΣΑ. ἀλγεινῶς ἤκεσα. ἡ 
802. ΟΙΜΟΙ ΤΊ ΦΗΣ. περιπαϑῶς ἀναδοᾷ τουϑομένη ὅτι ἀμ. 

λει τις γεώτερόν τι ποερὶ τῇ Αἴαντος" ἴδιον δὲ τῶν φίλων τὸ τὰ χείρω 
ἀὲ ὑπονοῦν. ΜῺΝ ΟΛΩΛΑΜΕΝ. τοιαῦτα γὰρ ἔλεγεν ὅτι συνάπο- 
λοῦμαί σοι, ἐὰν σὺ ἀποϑάνῃς. 

805. ΤΗ͂Ν ΞΣΗΝ ΠΡΑΞΙ͂Ν. ἀντὶ τοῦ τὴν τύχην, εἴτ᾽ οὖν ἜΜ 

. γίαν, ἣ “δυσπραγίαν" πρὸς δὲ τὸ Μῶν ὀλώλαμεν, ἐπήγαγεν ὃ ἄγγελος 

πνδ' τῇ Αἴαντος μόνα" οὐ γὰρ τοιοῦτός ἐς!ν ὁ καιρὸς, ὥςε σοφίξεδδαι, 

᾿ὶ τὰς ΤΟΝ ἐξετάζειν" καλῶς δὲ τὸ ΘΑΡΣΩ. οὐδὲ γὰρ αὐτὸς Ὁ 

ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν λόγων τῷ Κάλχανῖϊος ἀγσνν φησιν. 

805. ὩΞΤῈ Μ᾿ ὨΩΔΙΝΕΙ͂Ν. ἀντὶ τ ὀδυνᾶδγαι!. ἀλγεῖν" ἔμφατι- 
κῶς τὸ ὠδίνειν" οἰκέϊον γὰρ γυναικί" χαλεπώτατον δὲ τῶν γυναικείων. 

στόνων ἣ ὠδίς. 

"706. ΟΡΑ ΜΟΛΟΥ͂ΣΑ ΤΌΝΔ᾽" 
σκόπει ἐλθᾶσα τόνδε ἢ ἄγ[ελον" ὅμοιον 
τῷ (245.) ὥρα τιν ἤδη κρῶτα κα- 
λύμμάσι κρυψάμενον. 

707. ΞΥΡΕΙ ἘΝ ΧΡΏ. παροιμία 

ἐπὶ τῶν ἐπικινδύνων πραγμάτων, ἐν 
ξυρῷ ἵταται τὸ πρᾶγμα. 

7090. ΑΤΡΥΤΩΝ, 

πάνυ κακχούντων. 
808, ΤῊΝ ΣΗ͂Ν ΠΡΑΞΙΝ, τὸ 

, 
«οολυτρύτων, 

σὸν πιάϑος" «περὶ τῷ Αἴαντος δὲ, οἶδα 
δηλονότι, ὅτι, εἴπερ ἐςὶ ϑυραῦος, ἤγεν 
ἐκτὸς, ΠῚ ϑαῤῥῶ. ΘΥΡΑΙ͂ΟΣ, ἀ ἀντὶ τοῦ 

ὑκτὸς,, καὶ δηλοῖ ςάσιν" ϑύραζε δὲ, 

ἀντὶ [) ἔξω, καὶ ἡ δηλοῖ κίνησιν ἔἤνδυϑεν 

εἰς τὰ ἔξω" ϑύραϑεν, ἀντὶ θ᾽ ἔξωϑεν, 
χαὶ δ δηλοῖ κίνησιν ἀπὸ  οχτὸς ἑἰς τὰ 
ἔσω. 

805. ὨΔΙΝΕΙΝ, ὀδυνάδδα»: ̓άλ- 
νεῖν" ὠπὸ ἧ΄ ὠδίνων Ὁ τοκετῶ, 

ον 
ΣΕ ΟἽ 
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807. ὙΠΑΥ͂ΔΛΟΝ. ἐνδόμυχον, ὑπὸ τὴν αὐλὴν τῆς σκηνῆς. , 
812. ΚΑΘ᾿ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΝ ΝΥ͂Ν. ἀμφιξόλως" ἤτοι μαϑὼν τὴν 

γῦν ἡμέραν, ἢ ὅτι κατὰ τὴν νῦν ἡμέραν τεϑνήξεται. ΘΑΝΑΤΟΝ Η 

ΒΙΟΝ ΦΕΡΕΙ. -εἰ μὲν ἔνδον μένει, σωθήσεται" εἰ δὲ μὴν ἀπόλλυτοη" 
διὰ τούτϑ δὲ τὸ διτ]ὸν τοῦ βοιριδίο δηλοῖ, ὡς ἡ Ὅμηρος" (Ἰλ.1. γμκὲ 

' Διχϑαδίας κῆρας φερέμεν ϑανάτοιο τέλοσδε. 

814. ΠΡΟΞΤΗΤ᾽ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΤΥΧΗΣ. ἐπίκεροι γίνεδνε τῆς 
κατεπειγ σὴς δυςυχίας. ΟἹ ΜῈΝ ΤΕΥΚΡΟΝ. πιϑανῶς νὰ Τεῦκρον 

πνελτοτους ἵγο; μὴ δεήσῃ ἄγγελον τοέμπειν, ὅτ᾽ ἐντύχώσι τῷ σώ- 

. ἘΞΠΕΡΟΥ͂Σ, δυτικές.- ΑΓΚΩΝΑΣ. τὰς ἄκρας τῶν ἀρῶν 

βι- πρὸς δύσιν. ἘΓΝΩΚΑ ΓᾺΡ. οἷον, δ ὧν εὐνοϊκῶς ἔπραξα εἰς αὐ- 

τὸν, καταφρονήσας ἠπάτησέ με. ᾽ 

820. ΟΙΜΟΙ ΤΙ ΔΡΑΞΩ. περιπαϑῶς ἐφάψαδ᾽αι τῆς ὀπήσεως κα ὰ 

τῷ τέκνῳ κελεύει, ΟῚ ὥσπερ ἀπολο[θμένη, δ ὅτι καϊαλιμπάνει αὐτόν" φησὶν 

οὖν ἐν ἀπόρῳ γενομένη, ΤΙ ΔΡΑΣΞΩ; οἷον, πῶς μόνον σε καταλίπω:; 
ὴΟΠΟΙ ΠΕΡῚ ΑΝ ΣΘΕΝΩ. οἷον, τῆς ποροϑυμίας οὐδὲν ἀρικκωερῳ καὶ 

εἰ τῷ σώματι ἀδυνατῶ. 
824. ΧΩΡΕΙΝ ἘΤΟΙΝΟΣ. πραμουμμείοθῃ ἣ σκηνὴ; τὸ ̓ Χυροῦ ἐξ: 

ελϑόντος" ἀναγκαία δὲ ἣ ἔξοδος, ἵνα εὕρῃ καιρὸν ὃ Αἴας λιο δ εέϑαι 
ἑαυτόν. 

826. Ο ΜῈΝ ΣΦΑΓΕΥΣ. βάκωλα ἡ ἥ σκηνὴ ἐπὶ ἐρήμϑ τινὸς 
χωρία, ἔνϑα ὁ Αἴας εὐτρεπίσας τὸ ξίφος, ῥῆσιν τινὰ πρὸ τῷ ϑανάτε 

τοροφέρεϊαι, ἐπεὶ γελοῖον ἦν κωφὸν εἰσελθόντα ποέριπεσεῖν τῷ ξίφει. ἜἜς:τ 
δὲ τὰ τοιαῦτα παρὰ τοῖς πταλαιοῖς σπάνια" εἰώϑασι γὰρ τὰ τεπρα- 

γμένα δ᾽ ἀγγέλων ἀπαγγέλλειν" τί οὖν τὸ αἴτιον ; φϑάνει Αἰοχύλος ἐν 

806. ἘΞΕΦΙΕΤΑΙ, ἀντὶ τῷ ἐφίε- 
τα» ἤγϑον ἐντέλλεται. 
810. ΟΛΕΘΡΙΑΝ, ἐντὶ τοῦ ὁλε- 

ϑρίως, ἘΛΠΙΖΕΙ ΦΕΡΕΙΝ, νομίζει, 
μέλλει δέχεδοι. 

814, ΠΡΟΣΤΗΤ᾽. βονϑοὶ, πεο- 
ξάται γένεϑε, ἕ ἕνεκα τῆς ἀνάγκην καὶ 
βίαν ἐχέσης τύχης. ἘΝ ΤΆΧΕΙ, καὶ 

σὺν τάχει, καὶ κατὰ τάχος, τὸ ὅσον 
τάχος, ̓  διὰ πάχες, ὸ διὰ ταχέων, 
ἐπὶ τῷ αὐτῷ, ἤγεν, ταχέως. ἈΝΤΗ- 

ΔΙΟΥΣ, τοῦς ἀντικρὺ τῆς ἀνατολῆς φ 

ἡλώρ ἑῴες, ἀγκῶνας δηλονότι... ΟΥ̓Χ 
ΙΔΡΥΤΕΟΝ, οὔκ ἄξιον καϑέζεδδαι.. 

822. ΕΓΚΟΝΩΜΕΝ. τὸ ἐγκονεῖν 

"λέγεσιν ὠντὶ τῷ σπεύδειν, ἐπεὶ οἱ μέὰ 

σπεδὴς “πορευόμενοι, κόνιν ἐψείρουδί, 
ΟΥ̓Χ ἘΔΡᾺΣ ΑΚΜΗ. καϑέδρας, 
ἀναπαύσεως φδκ, ἔς: καιρός. : 

828. ΤΆΧΟΣ ΓΑΡ ΕΡΓΟΥ. ἤγεν 

ἅμα γδ ἕψεται, ἀντὶ Ὁ συνδραμεῖται, 
τάχος ἔςγα καὶ ποδῶν, ἢ ἤγον. πορείας" 
ποτέςι ᾿ ταχέως ἅψομαι τῷ ἔργε, νἢὮ 
ταχέως ἐργάσομωαν αὐτό. 

826. Η ΤΟΜΩΤΑΤΟΣ. ὥσπερ 
ἀποδίδοται τὸ ὦ ως πρὸς τὸ οὕτως, οὕτω 

καὶ. τὸ ἢ ἐπίῤῥημα πρὸς τὸ ταύτῃ. ΕΠ 
ΤΩ ΚΑΙ ΛΟΓΙΖΕΣΘΑΙ. ὅμοιον τῷ, 
ἵγω τι ὁ «αραϑεωρήσω,. καὶ, εἰ δὲῖ 
“τῶτο εἰπεῖν, Γ τοῖς τοιότοις, ἃ λέγε- 

ται; ὅτε ἀνακύψει τι καὶ πεοαρπείσει 
τοῦτο ὃ νοῦς" εὐθὺς γὸ ἐ ἐπάγεται ταῦ- 

ΝΜ. 
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Θρήσσαις τὴν ἀναίρεσιν Αἴαντος δέ ἀγγέλθ ἀπαγγείλας" ἴσως ὅν και- 
γοτομεῖν βολόμενος, καὶ μὴ κατακολεϑεῖν τοῖς ἑτέροις, ὑπ᾿ ὄψιν ἔϑηκε τὸ 

δρώμενον" ἢ μᾶλλον ἐκπλῆξοι βϑλόμενος" εἰκῇ γὰρ κατηγορέϊν ἀνδρὸς 
“ἀσαλαιοῦ οὐχ ὅσιον. Πήξας δὲ τὸ ξίφος ταῦτά φησι" σφαγέα δὲ λέγει 
ἢ τὸν καιρὸν τοῦ ἀποϑανεῖν, ἢ τὸ εἰς σφαγὴν ξίφος. Ἡ ΤΟΜΩΤΑ- 
ΤΟΣ. ἀντὶ τῷ ὅπϑ᾽ πρέπον γὰρ ἂν εἴη τῷ ἀπηυδηκότι ἀλογίςως ἰέναι 
ἐπὶ τὸ τοροκείμενον" ἕπεται δὲ τῷ λόγῳ; ὅτι τοῖς ἰἀρθερικοῖς, κοὴ ἅπαξ 

κρίνασι περί τινος, ἀὶ γίγνεται ἀναδοχὴ, ἐδὲ μετάνοια. 
829. ΜΑΛΙΞΣΤΑ ΜΙΞΉΘΕΝΤΟΣ. μεγαλόφρων ὁ Αἴας; καὶ αὶ μέ- 

χρις ἐοζάτης ὥρας μισῶν τὸς βαρθδάρες" ὅτι δὲ ΔΩΏΡΟΝ ἐπε, ΞΈΝΩΝ 
ἐπήνεγκε" ξένιον γὰρ λέγομεν τὸ δῶρον τὸ πταρὰ ξένων διδόμενον" ὦτα 
προσέϑηκεν ΜΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΙΞΗΘΕΝΤΟΣ. 

880. ΕΝ ΤῊ ΠΟΛΕΜΙΑ. πρόδηλον μὲν, ὅμως διὰ τὸ τεριπα- 
ϑὲς, ὅτι ἐν πολεμίᾳ γῇ ὑπὸ δυσμενῶς ἀπόλλυμω. ΘΗΓΆΝΗ, ἀκόνῃ; 
ὅϑεν καὶ ϑήγειν, τὸ ἀκονᾷν. ΠΕΡΙΣΤΈΙΛΑΣ, εὐτρεπίσας, διωχειρισά- 
μενος, περισφίγξας ἐν τῇ γῇ. ΤΩΔ᾽ ΑΝΔΡΙ, ἀντὶ τῇ, ἐμοί. ΔΙΆ 

ΤΑΧΟΥ͂Σ ΘΑΝΕΙ͂Ν. λείπει τὸ ὥς" ὥςε διὰ τόρ ϑανεῖν. ἘΠ - 

ΞΚΕΥΟΥ͂ΜΕΝ. καλῶς «αρεσκευάσμεϑα;, αὶ ἔχομεν πτάντα ὧν δεῖ 
“«ρὺς ϑάνατον. ἘΚ ΔῈ ΤΩ͂ΝΔΕ. ἈΝ τὸ δὲ μετὰ ταῦτα. ΝΕΟΘΡ- 

ῬΑΝΤΩ, προσφάτῳ. 

τὰ, ἵνα δυλώση, ὅ ὅτι καῇ ἕτερόν" τι ανέ- 
κυψεν, ὅπερ σῦκ, ἦν ἐν τῇ γνώμῃ τοῦ 
κραττι φ σλοπϑ' ἐμφαίνει δὲ ταῦτα 

εὐπορίαν Φ' λέγοντίΘ», ὡς μεταξὺ. δύνα- 

ὅλαι οχεδιώζειν «σαρέργως καὶ ἑτέρας 
ἐπιξολάς, 

Τοῖς ἐπειγομένοις, “πρὸς ϑάνατόν ἔξιν 
ἴδιον οἰποννήσκειν ἔν σιωπὴ" φκτυ- 
φλῶνται γὰρ καὶ ἀφαιρῦνται τὸς λο- 

γισμὰς τι ποάϑει τῆς λύπης" ὁμοίως 
δ τοῖς ποιηταῖς ἔφιν ἴδιον, εἰσώγειν 

ἄλλος διηγεμένος ἢ τρόπον Φ' ϑανάτε 
τῶν ἀποθνησκόντων" ἐπειδὴ τοίνυν καὶ- 
γόν τι ποιῶν ὃ Σοφοκλῆς, εἰσφέρων τὸν 

Αἴαντα ἐξαγορεύοντα, τὸν τρόπον. τῆς 
αὑτοῦ τελευτῆς; δι’ ἑνὸς λόγϑ, τοῦ ΕΙ 

ΤΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΖΕΣΘΑΙ ΣΧΟΛΗ, 

οἰκονομεῖ λῦσαι τὸ ἄτοπον, ἤγϑδν, εἰ 
οχολὴ τἡὺ ἀδειοί ἐξὶν ἐμοὶ τὸ ἄλλῳ τινὶ, 
“λογίζεδδαι λογισμὸς ἐν τῇ ὥρῳ Ὁ ϑα- 
γώτϑ, ὅτι δοτόν ἐφ!» ϑνήσκειν ἐν σιω- 
πὴ. ς 
1829. ἘΧΘΙΣΤΟΥ Θ᾽ ὉΡΑ͂Ν. 

ἐμοὶ δηλονότι, εἰς τὸ ὁρᾷν" ὅμοιον τῷ, 
ἡδὺς ὃ ποταμὸς “ἰεῖν, ἤγεν εἰς τὸ πι- 
εἶν τινὰ ἐξ αὐτοῦ. 

881. ΣΙΔΗΡΟΒΡΩΤΙ, σιδηροξρώ- 
τιδὶ, δ’ σίδηρον ἐϑϑνέση, 

895. ΚΑῚ ΓᾺΡ ΕΙΚΟΣ, ἈΑΡΚΕ- 

ΣΟΝ, ἀντὶ τὸ ἐπάρκεσον, τ νῖς ὩΣ 

ϑησον καὶ ἊΝ εἰκὸς, ἐπαρκέσαι δηλο 

ὅτι πρῶτον" τῶτο δὲ "λέγει, ἐπεὶ γα 

παππος αὐτῷ ἦν, "ὃ ἦν δίκαιον ὑπὸ 
πρώτ αὐτῷ τυγχώνειν βοηϑείας. ΟΥ 
ΜΑΚΡΟΝ ΤΕΡΑΣ ΛΑΧΕΙ͂Ν, οὐ μὲ- 

γάλι δώρε τυχεῖν" λαχεῖν χυρίωρ; τὸ 
ἀπὸ  κλήρα τυχεῖν" ἐνταῦϑα δὲ ἁπλῶς 

ὠντὶ τῷ τυχεῖν" συντάσσεται δὲ τὸ 
μὲν λαχεῖν αἰτιωτικῇ, τὸ δὲ τυχεῖν 
γενικῆ. ΦΑΒΈΝ, ἀγγελίαν. ΦΕ- 

ΡΟΝΤΑ, οἴσοντα, πομίσοδα. ΠΕ- 
ΠΤΩΤΑ, ἀντὶ τοῦ σεριπεηπωκότα᾽ 
γίνεται δὲ κατὰ συγκοπὴν πεπϊῶτας 
ΝΕΟΡΡΑΝΤΏ, τεῷ δὲ᾿ ὀλίγα ῥανθιόϑη- 
σομένω ὑπὸ. αἵματος. ΟἸΏΝΟΙΣ. οἱ- 
ὠνοὶ κυρίως οἱ γύπες. ΡΙΦΘΏΩ; ῥιφῶ" 
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᾿Β40. ΚΑΙ ΜΗ ΠΡῸΣ ΕΧΘΡΩΝ ΤΟΥ͂. καϊαγέλαξος, φασὶν, ὁ 

Αἴας, μὴ τῶν χυνῶν ἢ τῶν οἰωνῶν τὴν αἰκίαν ὑποςελλόμενος, ἀλλὰ τὴν 

ϑέαν τῶν Ἑλλήνων" ῥητέον ὄν, ὅτι ἰδίωμα τῶν ἀνϑρώπων, τὸ μὴ βέλε- 
ὅλα! τὲς ἐχϑρὸς ἐναθρύνεδγαι αὐτοῖς, καὶ τότϑ μόνε ἀντιποιᾶντοι. 

842. ΤΟΣΑΥ͂ΤΑ. γράφεϊαι ΤΟΙΑΥ͂ΤΑ. ---ΠΡΟΞΤΡΕΠΩ δὲ, 

κατευχ]ικῶς λέγω" «πτροςρόπαιοι᾽ γὰρ, οἱ ἱκέται. ΠΟΜΠΑΙ͂ΟΝ, τὸν 

Ψυχοπομπόν. ΕῪΓ ΜῈ ΚΟΙΜΙΣΑΙ͂. ϑαυμαςῶς καὶ γενναίως ΚΟΙ- 

ΜΙΣΑΙ εἶπεν, ὡς ἐπὶ ὕπνϑ, τὸν ϑάναϊον" καὶ Ὅμηρος" (Ἰλ. Δ. 241.) 

Κοιμήσατο χάλκεον ὕπνον. 
844. ΣῪΝ ΑΣΦΑΔΑΣΤΩ, ἀσκαρίςῳ, καὶ σπασμὸν μὴ ἔχοντι» 

ἀντὶ τῇ συντόμῳ" ὅπως καιρίας τῆς σ“ληγῆς γιγνομένης, μὴ τοροσγενέ- 

ὅλα! σπασμὸν, μηδὲ ππολλὴν ἐν τῷ ϑανάτῳ διαϊριδήν" κοὴ παρ᾽ Ἐῤρι- 
πίδῃ" 

Ὁ δ᾽ ἐσφάδαξεν, οὐκ ἔχων ἀπαλλαγάς. 

σφαδάξειν ἔλεγον τὸ σπᾶδγοι κα σφακελίζειν, ἸΠαραδεδομένε δὲ καϑ᾽ 
ἱςορίαν, ὅτι κατὰ τὸ ἄλλο σῶμα ἄτρωτος ἦν ὁ Αἴας, κατὰ δὲ τὴν μα- 
ϑγάλην τρωτὸς, διὰ τὸ τὸν Ηρακλέα τῇ λεοντῇ αὐτὸν σκεπάσαντα, καϊὰ 
τῦτο τὸ μέρος ἀσκέπαςον ἐᾶσαι, διὰ τὸν γωρυῖϊὸν, ὃν πσεριέκεῖο" φησὶ δὲ 

περὶ αὐτῷ Αἰογύλος, ὅτι καὶ τὸ ξίφος ἐκάμπίετο, οὐδαμῇ ἐνδιδόντος τοῦ 
χρωτὸς τῇ σφαγῇ" Τόξον ὥς τις ἐντείνων, πρὶν δή τις» φησὶ, τταροῦσα᾿ 
δαίμων ἔδειξεν αὐτῷ κατὰ «ποῖον μέρος δεῖ χρήσαδγοι τῇ σφαγῇ" ὁ δὲ 
Σοφοκλῆς, ἐριϑεῦσαι μέν τι ὡς τορεσθυτέρῳ μὴ βεληϑεὶς, οὐ μὴν παρα- 
λιπέιν αὐτὸ δοκιμάζων, ψιλῶς φησι, ΠΛΕΥ͂ΡΑΝ ΑΝΑΡΡΗΞΑΝΤᾺ 
ΤΩΔΕ ΦΑΣΓΆΝΩ, καῖϊὰ τί τὴν τολευρὰν μὴ εἰπών: 

8406. ΤΑΣ ΑΕἸ ΤΕ ΠΑΡΘΕΝΟΥ͂Σ. μυϑικόν ἐς! τὸ λέγειν τὰς 
ἜἘριννύας ἀεὶ τταρϑένες" νῦν δὲ τὰς ἀδωροδοκήτες, καὶ οὐχὶ χρανϑῆνοι 

δώροις δυναμένας ὑπὸ τῶν ἀδικόντων. ΤΑΝΎΠΟΔΑΣ, τὰς ἀκοπιάςως 
ἐπιούσας" συναπῖέον δὲ τῷ ΜΑΘΕΙ͂Ν τὸ ΤΑΝΥΎΠΟΔΑΣ, οἷον, τα- 
χέως μαϑέϊν τὸ κατ᾽ ἐμὲ, καὶ μὴ ἀμελῆσαι ἐπεξελϑεῖν τὸν ἐμὸν φόνον" 
τὸ γὰρ τέϊνοι τὲς πόδας ἐςὶ τὸ βαδίσαι" ἢ καϑ᾿ ἑαυτὸ τὸ ΤΑΝΥΠΟ- 
ΔΑΙ͂Σ λεκῖέον, τὰς τταν]αχοῦ τεινέσας τοὺς πόδες. 

ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖξον ὅτε εἰσὶν οἱ εἰς Ἦν κώσας τὰ ἀνθρώπινα “«“ἀϑη. 
«σαϑυητικοὶ δεύτεροι α ἀόριτοι ἐν χρήσει, 
οἱ -αϑητικοὶ «πρῶτοι, ἀόριςοι ἄχρηροι 
εἰσὶν, εἰ μὴ παρὰ τοῖς ποιηταῖς οἷον 

“ξίπτω, ῥίψω, ἔῤῥιψα, ἐῤῥίφην, ἐῤῥίφθην" 
φαΐνω, φανῶ, ἔφανα, ἐφώνην, ἐφαν- 
ϑην. 

847. ΟΡΩΣΑΣ, ἐφορώσας, ὑκδὶ- 

848. ΤΑΝΎΠΟΔΑΣ, τὰς μα- 
κροὶς ὁδοὺς διερχομένας. 

860. ΠΑΝΩΔΈΘΡΟΥΣ. ἀντὶ ξ΄ 
στανωλεϑρίας, τϑϊέςι «σαντελεῖ, τὦ καθο- 
λικῷ ὀλέθρ. ΞΎΝΑΡΠΑΣΕΙΑΝ. ἀν- 
τὶ τῷ ἀναρπάςες ὁμῶ «οιήσειων" εἰν- 
ἄρπαςος δὲ, ὃ αἰφνιδίως ὠποϑανών. 

Ε3 
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852. ΤΩΞ ΑὙΤΟΣΦΑΤΈΙΣ. τοῦτο ἀπέθη τῷ ᾿Αγαμέμνονι" ὑπὸ 

ΥΣ τῶν φιλτάτων ἀπώλετο" ταῦτα δὲ νοϑεύεδδοή φάσιν, ὑποδληϑέντα. 
«ἰοὺς σαφήνειαν τῶν λεγομένων. ΒΕΕΣΘΙΝ τὸ ἑξῆς" γεύεδνε. σαν-. 

δήμε ςρατᾶ, μὴ φείδεδ)ε. 

856. ΣῪ Δ᾽ Ω᾿ ΤΟΝ ΑἸΠΥΝ. ὑπερθυλικᾶν: εἰώϑασι γὰρ' μι- 
τῶν δεινῶν λέγειν, ὅτι ἐπικαλυψάμενος δ’ Ἥλιος τὰ τοιαῦτα ππαρέρχε- 

δ ϊ 

τῶν" ὁ δὲ πρὸς τὸν. Ἥλιόν φησι" ΚΚοὴ ἀπάγγειλον ἐπόπ]εύσας τοῖς γο-. 
γεῦσι τὰ πεπραγμένα. ΤῊ ΤΕ ΔΥΣΤΗΝΩ, ΤΡΟΦΩ. καὶ ταῦτα: 
γηὰ μον καὶ γον βερνννονᾷ ὅρα γὰρ ὅτι ὸ Ἡρακλῆς ( ραχ- 1165. ): 

ἐπὶ τοῦ ϑανάτϑ τὴν μηϊέρα μεταπέμπεϊα), ὅπε καὶ πάνυ οἰκϊρῶς αὐτὴν 

ἀνακαλεῖ" 

ἐπάγει. 
᾿Αλλ᾽ οὐδὲν ἔργον ταῦτα ϑρηνεῖϊδγαι μάτην. 

ἔΑλλως. οἱ μὲν, τῇ ϑρεψαμένῃ" οἱ δὲ ἐπὶ τὸ σαφέςερον. 
864. ἈΡΚΤΈΟΝ. ἤτοι. ἄξιον ἀρχὴν λαδᾶν τὸ πρᾶγμα" ἔς! γὰρ. 

μΆ ϑὺν ἢ Ε ᾽ 3 5 5 ᾿ ν Α σ΄ , 
ὄνομα ἐπίνετον, ἀλλ᾽ οὐκ κὴκαμοθ τὰ τμὲν γ5ρ οὕτω ττροφερόμεναι 

, τυ μ τ λῶν ἐνεργητικὴν ἔχουσι τὴν σημασίαν" τὰ δὲ ὀνόματα; μον ἢ 

τικήν. 

871. ἘΣΤΙΑΣ ΒΑΘΡΟΝ. δύναϊαι καὶ τὸ κράτος νοεῖδγα!, καὶ ὃ 

τόπος ἢ ἡ βάσις τῆς ἑςίας. ΚΛΕΙΝΑΙ Τ᾿ ΑΘΗΝΑΙ͂. τῶν ᾿Αθηναίων. 

μέμνηται διὰ τὴν συγγένειαν" καὶ ὅτι ἐν ᾿Αϑήναις ὁ ποιητὴς ἠγωνίξετο, 
ταῦτά φησιν. “ἐπισπώμενος αὐτοὺς εἰς εὔνοιαν. ΣΎΝΤΡΟΦΟΝ ΤΓῈ- 

ΝΟΣ, οἱ ὁμήλικες. ΚΡΗ͂ΝΑΙ ΤῈ ΠΟΤΑΜΟῚ Θ΄. καὶ ἐν ἀρχῇ 

ἔφη ἘΝ ΤῊ ΠΟΛΕΜΙΑ ΤΗ ΤΡΩΑΔΙ. ἐπὶ δὲ τῷ" τέλει χαὶ τὰξ 
κρήνας καὶ τοὺς ποταμοὺς καλεῖ, πραρ᾽ οἷς μέλλει τεχευτᾷν" καὶ ἔςιν 
εὐσεθοὺς ἀνδρὸς ἐξευμωίξαν πρὸ τοῦ ϑανάτε ϑέηθῃ, τόπες, χώραν, πά- 
τρίδα, ἀδελφοὺς, ὥςε μετ᾽ εὐμενείας ἀποϑανεῖν" Ἰσώς δὲ καὶ ἐπιμάρποῃνν 

μενος λέγει. ῖ 

ΑΥ̓ΤΟΣΦΑΤῊ, αὐτοχειρίαω σῷφαγῆ᾽ 
ἔξι δὲ ἀντὶ ἐπιῤῥήμωτος. ΠΙΠΤῸΝ- 
ΤΑ, ὠποϑνήσκοντα. 

853. ΠΡῸΣ ΤΩΝ ΦΙΔΙΣΤΩ͂Ν. 

γραφῆι ΠΡῸ τῶν φιλίσων, ἤγεν. ἔμ- 

προῦεν. ΟΛΟΙΑΤΟ, ὄλοιντο, ἀφα- 

. γιδλεῖεν, ΠΟΙΝΙΜΟΙ, τιμωροὶ, αἱ ἐκ- 
δικῦσαι τὸς ἀδικεμένες. ἘΠΙΣΧΩΝ, 
κωλύσας τῆς πορείας. ἯΝΤΑΝ, ἀντὶ 
τοῦ ἅρμα. ἩΠΟΥ͂, ὄντως. ἩΣΕῚ, 
ἀφήσει" ὃ δὲ κωκυϊὸς "ἢ ὃ γόος «οιαὶ 

φωναΐ.. 

860. ΤΡΟΦΩ, τῇ ἀναϑρεψαμένῃ 
με; τοτέςι τὴ μητέρι. 

866. ΚΑΙ ΤΟΙ. ἐναντιωμαζικῶς. 
860. ΠΑΝΎΣΤΑΤΟΝ, ὕςαῖον" 

“ποιητῶν ἐςὶ το ὃ προγιϑέναι τοῖς ὑπερ- 

ϑετικοῖς ἑ ἑτέρας ἐπιτάσεις, οἷον ὕςαῖον 

φανύςατον, ἄρισον “σαναριξον. Ψ 

871. Ὡ ΠΑΥΡΩΟΝ: ἀντὶ τὸ -α- 
τρῴας" ἤγεν κρηπὶς τῆς «σατρῴας οἷ- 
κίας. 

’ 874. Ὡ ΤΡΟΦΗ͂Σ, ὦ 
μενοί με, τοτέσιν οἱ γονεῖς. 

Κάλει δὲ τὴν τάλαιναν". ὡς ἀντιλαμβανόμενος δὲ ἑαυτοῦ. 

ὦ ἀγαϑρεψώ- 
«ὅδα, 
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876. ΤΟΥ͂Θ᾽ ὙΜΙΝ ΑἸΑΣ. περιπαϑῶς κοὴ τὸ ὄνομα ᾿ἀνακαλεῖ- 

ται. ΘΡΟΕΙ͂, λέγει" δεῖ δὲ ὑπονοῆσαι ὅτι πτεριπίπῖει τῷ ξίφει, καὶ δεῖ 

καρῖερόν τινα εἶνοι τὸν ὑποκρἤὴν, ὡς ἄξοι τὸς ϑεατὰς. εἰς τὴν τὸ Αἴανῖος 

φαντασίαν, ὁποῖα περὶ τῷ Ζακυνϑίε Τιμοϑέα φασὶν, ὅτι ἦγε τὸς ϑεα- 

τὰς, καὶ ἐψυχαγώγει τῇ ὑποκρίσει, ὡς φαγέα αὐτὸν κληϑῆνοι. 
“827. ΠΟΝῸΣ ΠΟΝΩ ΠΟΝΟΝ ΦΕΡΕΙ. λείπει ἣ πρὸς» ἵν᾽ ἦ" 

ὁ πόνος πρὸς τῷ τόνῳ, τοόνον φέρει" καὶ ἔςι τὸ μὲν ΠΟΝΟΣ ΠΟΝΩ 

ἀῤχιοικὸν, ὡς ἔργον. ἐπ᾽ ἔργῳ" τὸ δὲ δεύτερον ΠΌΝΟΝ κοινῶς, οἷον, 

κάματον. "Αλλῶς" οἱ ἀπὸ τοῦ Χοροῦ προΐασιν, ὥσπερ ἐκ διαφόρων 
τόπων κατ᾽ ἄλλην καὶ ἄλλην εἴσοδον, ξητᾶντες τὸν Αἴανῖα» καὶ ἡ Τέκ- 
μησσὰ ἐξ ἄλλων, ἥτις καὶ πρώτη ἐπιτυγχάνει τῷ πἰώματι. Ὁ δὲ νᾶς" 

ὁ πόνος ἐπὶ πόνῳ πόνον φέρει" ὡς Ὅμηρος" (Ἰλ. Π. 111.) Πάντη δὲ 

κακὸν κακῷ ἐςήρικῖοι" τὰ ἐν Τραχινίαις" (29. ) 
γὺξ γὰρ εἰσάγει 

᾿ Καὶ νὺξ ἀπωϑεῖ διαδεδεγμένη «πόνον. 
, 879. Κ᾿ ΟΥ̓ΔΕῚΞ ΕΠΙΞΤΨΑΤΑΙ ΜΕ. οὐδεὶς οἶδέ με τόπος συμ- 
μαϑεῖν" οἷον, μεμαϑηκότα τὸ γεγονὸς οὐδείς με οἷδε τόπος" ἀλλὰ μά- 
τὴν περιῆλθον. ΣΥΜΜΑΘΕΙ͂Ν, ἀντὶ τῦ διδάξαι; εἰς μάϑησιν ἀγα- 
γεῖν τῇ ζηϊεμένα. ἸΔΟΥ͂, ΙΔΟΥ͂΄ὄ. πιθανὰ ταῦτα; καὶ κχεδὸν τῆς ἀληθείας 
ἐγγύς" τὸ δὲ ΔΟΥ͂ΠΟΝ, ἐλπίξονϊες τῷ σώματι περιπεσεῖν. 

881. ΚΟΙΝΟΠΛΟΥ͂Ν ΟΜΙΛΙΑΝ. ἢ συνναῦται ἐπὶ τῆς αὐτῆς 
γηὸς πλεύσαντες" ἢ τροπικῶς τὸν αὐτὸν ἡμῖν πλᾶν ἐςαλμένοι πρὸς τὴν 

ζήτησιν. 

888. ΤΙΣ ΑΝ ΔΗ ΜΟΙ. ὅλος ὁ Χορὸς εἰς ἕν συνελϑδὼν ταῦτά 

φησι. ΤΙΞΣ ΑΝ ΦΙΛΟΠΟΝΩΝ ΑΛΙΑΔΑΝ. τίς τῶν ἁλιέων. ἀεὶ 
ἀγρυπνεῖν εἰϑισμένων διὰ τὴν ἄγραν, ἢ τίς ϑεὰ ᾿Ολυμπιὰς, ἢ ποταμῶν 

ἴδρις, τοτέςι Ναὶς, ἈΎΝΑΝ ἂν, ἐΐ πϑ λεύσσει τὸν ἀδϑυμαν. ΡΥ- 
ΤΩΝ, τῶν ποι ἃ κάρα τὴν ῥύσιν. ΒΟΣΠΟΡΙΩΝ. ἴσως τῶν Ἕλ- 
λησποντίων, τῶν εἰς τὸν ββόσπορον ὑξόντων Τρωϊκῶν ποταμῶν" δύο δέ 
εἰσι Βόσποροι" ὁ μὲν κατὰ τὴν Προποντίδα" ὁ δὲ Θρᾳκχικὸς, ὥς φησι 

877. ΦΕΡΕΙ, ἀντὶ ῷ' ἐπιφέρεἷ. 
881. ΟΜΙΛΙΑΝ. κλύεις δηλονότι, 

ἡμῶν τῆς κοινόπλε νηὸς, ἤγδεν Φ' νατῖι- 
χῷ λαὰ Ὁ ὁμῶ ἡμῖν αλεύσαντος. ΠΑΝ 
ΕΣΤΊΒΗΤΑΙ. ἤγδν ὅλον τὸ ἑσπέριον 
μέρος  γεὼν διώδευ). ἜΧΕΙΣ ΟΥΝ ; 

ἀπὸ μεταφορᾶς υν ἐχόντων τι ἐν ταῖς 
χερσὶ, καϑ'᾿ ὃ λέγεται, ἃ κεναῖς χερσὶν 

ἐπανήκειν, γα ἐπὶ “πραγμώτων μὴ χει- 

ρὼν διδομένων, 

885. ΚΌΥΔΕΝ ἢ ἔχω δηλονότι. 

880. ΤῊΝ ΑΦ᾽ ἩΛΙΟΥ͂ ΒΟΛΩΝ. 
κατὰ τὴν δδὺν τὸν ἀπὸ ΙΣ βολῶν τοῦ 

ἡλίω" ἔσι δὲ γἢ οὕτω" αλν᾿ ὁδὲ δὲ ζὰ δὴ 

μολὼν, ἤγεν ἐλϑὼν, ὃ , ὠνὴρ τὴν δ, 

τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλία ,ἄγασα», δηλῶται 
φανεὶς οὐδαμϑ, τοτέςιν ἐν οὐδενὶ τόπῳ 

φαίνεται. ΔΗΛΟΙ, ὠντὶ παϑητικοῦ 
δηλῶται- 

ἊΝ 



Ά 

δ6 ; ΕἸΣ ΤῸΝ ΑΙΑΝΤᾺΆᾺ, 

Φιλέας. ἈΠΎΟΙ, ἐΐποι. ΣΧΕΎΛΙΑ ΓᾺΡ ΕΜῈ ΓΈ: δεινὰ γὰρ 
πράγματα, ἐμὲ τὸν ἐπιπόνως στλανηϑέντα, μὴ εὐθυδρομῆσαι εἰς Τὸ τῆς 
ξητήσέως μέρος, καϑ᾽ ὃ ὁ Αἴας ἐποιήσατο τὴν ἔφοδον" τοῦτο γὰρ ἂν εἴη 
ὄῤιον. ἈΜΕΝΗΝΟΝ. ἐφ᾽ ἑαυτῷ, ἐκ ἐπὶ τὸ Αἴανῖος" σχέτλια ἂν εἴῆ 

μὴ ἐπιτεϊυχηκέναι αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἠδδενηκένο! με τῇ ξητήσει. 

002. ΠΑΡΑΥ̓ΛΌΣ, τιἀρατεϊαμένη, ἐγγύς; σἀρὰ τὴν αὐλήν" ἢ 

ϑρηνηϊική" “παρὰ τοὺς αὐλούς. ; 

008. 1 ΤΛΗΜΩΝ. τῦτο ἐν τῷ ἐμφανέϊ γενόμενον, ὅπερ δηλοῖ ὁ 

Χορός. Αλλως. Τέκμησσα βοᾷ ἐπιτυχᾶσα τῷ σώματι" φαϊνεῖοῃ δὲ 
οὐδέπω ἔνοπῖος οὖσα τῷ Χορῷ. 

9090. ΚΡΥΦΑΙΩ. τῷ λαϑραίως τῶν φίλων γεγονότι, ἢ ἀποχε- 
κρυμμένῳ, εἰσδεδυκότι εἰς τὸ σῶμα" τὸ δὲ ΠΕΡΙΠΤΥΧΗΣ κυριώ- 
τατα μὲν ὠνόμαςαι!" ἡμῖν δὲ δυσμετάθλητον" τινὲς δὲν περικεκυ- 

λισμένος. - : 
910.ὄ 10ὼ ΜΟΙ ΕἘΜῺΩΝ ΝΟΣΤΩΝ. ἐν πρώτοις ττερὶ ἑαυτῶν 

ὀχοφύροντω. ΤΌΝΔΕ ΣΥΝΝΑΥ͂ΤΑΝ. ἀντὶ τοῦ, ἐμὲ τὸν Χορὸν, 

δυνήϑως. 

917. ΕΝ ΓᾺΡ ΟἹ ΧΘΟΝΙ. αὐτὸ τὸ σῆμα, φησὶ, δηλοῖ ὅτι ὑφ᾽ 

ἑαυτῷ ἀνηρέϑη᾽ τοᾶν δὲ ἀμυντήριον, καὶ δόρυ καὶ ἔγχος καλϑσιν οἱ νεώτε- 

ροι. ΠΗΚΤΟΝ, περιπεληγὸς αὐτῶ. ΠΕΡΙΠΕΤΈΙΣΞ, ᾧ περιέπεσε, 
ΚΑΤΗΤῸΌΡΕΙ, σημαίνει, λέγει" τοῦ δὲ ϑεατοῦ εἰδότος τὸν τρόπον τῆς 
ἀναιρέσεως, ἀκ ἔδει τὸν Χορὸν, οὔτε τὴν Τέκμησσαν ολυπράγμιο- 

νῆσοι. 
ὐκυλυλ, 

880. ΑΔΙΑΔΑΝ, ἁλιῶς, λιώ- 
δὸς, τὸ ἁλιευτικὸν σσλοῖον᾽ ὠλεάδαι δὲ, 
οἱ παῖδες τῶν ὡλιέων, ἤγδν οἱ «λιεῖς;» 
ὡς ᾿Ασκληπιάϑαι, οἱ ἰατροί, 

801. Η ΤΙΣ. ἢ τίς απὸ ἴῶν 9ε- 

δινῶν ἧ' ᾿Ολυμπίων, ὁ πσοταμῶν ἔπι- 
σήμων, τῶν εἰς Βόσπορον δεόντων. 

805. ΠΛΑΖΟΜΕΝΟΝ, πλανώμε- 
γον. ΣΧΈΤΛΙΑ, φέτλιον; χαλεπόν. 
ΟΥ̓ΡΙΏ, εὐωδωμένῳ μὴ «πλησιάσαι 

᾿ δρόμῳ. ΑΜΈΝΗΝΟΝ, ἐξηδενηκότα 
τῷ χόπῳ. ΑΝΔΡΑ. ἐμὲ δηλονότι. 
ΠΆΡΑΥΛΟΣ, «λησίον. 

Ο04. ΤῊΝ ΔΟΥΡΙΛΗΠΤΟΝ. ἥ- 
ψδν τὴν Τέχμησσαν δρῶ. τὴν δύσμοβον 
"ἢ δυςυχῆ, τὴν δορίλησῖον, τοτέσι τὴν 
ἐν αἰχμαλωσίᾳ γυβφευθεῖσαν. 

005. ΟΙΚΤΏ, τὼ σχετλιασμῶ. 
ΣΥΓΚΕΚΡΑΜΈΝΗΝ, συμμεμιγμέ- 

γην ΟἸΧΩΚ᾽, ἔῴφϑαρμαι. ΔΙΑΠΕ- 
ΠΟΡΘΗΜΑΙ, ἐκαεηολιόρκημαι" ὐπὸ 
μεταφυρᾶς τῶν ἑάλωκότων φρουρίων. 
ΚΡΥΦΑΙΩ, λαϑραίῳ, ἤγεν λάϑὲ 
ἐργασαμένῳ τὸν φόνον. ΠῈΡΙΠΤΥ- 
ΧΗΣ, φερικεκλημένος, ἐσερικεκυλισμές 
"Θ’ 

910. ἘΜΩΝ ΝΟΣΤΩΝ. ἕνεκα ὃ 
υὑτοςροφῆς, ἣν μέλλω ιπτοςρέψειν χωρὶς. 
σοῦ. ΚΑΤΕΠΈΦΝΕΣ, ἐφόνευσας. 
ΤΌΝΔΕ ΣΥΝΝΑΥ͂ΤΑΝ, ἐμὲ δ συμ- 
πλεύσαντα. 

016. οἱ ᾿ΑἸικοὶ τὸ ΑΡΆ, ὅταν μὲν 
ἐρωτηματικὸν ἦ, τροχαϊκῶς γράφεσιν" 
ὅτάν δὲ ὡς σύνδεσμος δυνα πικὸς λέγης 
τὰι, ἀδιαφόρως, τοτὲ Ψὲ τροχαϊκῶς, 
οτὲ δὲ φυῤῥιχικῶς. 

ἘΠΡΑΞΕ. τὸν φόνον δηλονότι" ἢ 
ἀντὶ ξ' ἔπαϑε. 

4 



ΕΓΞ ΤῸΝ ΑΙΑΝΤΑ, 57 

920. ΟἿΟΣ ΑΡ᾿ ΑΙΜΑΧΘΗΣ, μόνος ἡὑματώϑης. ΑΦΡΑΚΤΌΣ 
ΦΙΛΩΝ, ἀφύλακϊος, οὐ πεφραγμένος καὶ τετειχισμένος τοῖς φίχοις, 
διὰ τὸ ἀπατηϑέντας καταλιπεῖν σε. Ὁ ΠΑΝΤᾺ ΚΩΦΟΣ:. τὰ πάνϊα 
εἰς τὴν ἀπάτην" ἐγὼ δὲ, φησὶν, ὁ ἀναίδγητος κατημέλησα. ΠΑ, ΠΑ. 

τοῦτο κατ᾽ ἄλλης ἀρχῆς" βαλόμενοι τὸ σῶμα ϑεάσαδδαι!, τοῦτο λέγε- 
σιν» ὃ διακωλύει ἡ Τέκμησσα. ΔΥΣΤΡΆΠΈΔΛΟΣΞΣ, δύσκολος, δυσχί- 
γήτος, ἀμετάτρεπῖος, ὃς οὐχ εὗρεν ἐκφυγὴν τῷ «σάϑει" οὕτω λέγεσι ἢ 

δυςράπελον τὸ ὄρυγμα; τὸ οὐκ εὐδιάλλακῖον. Αλλως" δυςράπελόν 
φασιν ᾿Ατ]ικῶς τὸν ἀμετακχίνητον ἐν ὀργῇ; ἢ διαϑέσει, ἢ φιλαργυρίᾳ" 
τὸν αὐτὸν δὲ καὶ ἀτράπελον. Ὦ, ΔΥΣΩΝΥΎΜΟΣ: ὡς καὶ αὐτὸς λέγει 

ὁ Αἴας. 

- 928. ΦΆΡΕΙ ΚΑΛΎΨΩ., ἦθος γυναικὸς, τὸ μὴ ἀορημόνως δεικνύναι 
τὸ σῶμα. ΠΑΜΠΗΔΗ͂Ν, -τ-ανϊελῶς" ὅλον τὸ σῶμα. ΟΥ̓ΔΕῚΣ ΑΝ 
ΟΣΤΙΣ ΚΑΤ ΦΙΛΟΣΣ:. ὑπερβολικῶς, ἐπεὶ οὐκ εἰκὸς ἐν τοῖς δεινοῖς τοὺς 
φίλους μαλακίξεδδγω. ΑΚΜΑΊΟΣΣ, καίριος, κατὰ καιρὸν, σταρὰ τὴν 
ἀκμὴν τοῦ καιροῦ" καλῶς δὲ ζητεῖ Τεῦκρον, ἵν᾿ ἡ κηδεία γένηϊα! ἀπὸ τῷ 
συγίενδς. ΣΥΓΚΑΘΑΡΝΟΣΑΙ, περιςεῖλα. ὩΣ ΚΑΙ ΠΑΡ ΕΧ- 
ΘΡΟΙ͂Σ. αὔξησις περὶ τὸ πάϑος, ὡς καὶ τὸς δυσμενεῖς ἐλεεῖν. 

9357. ΕΜΕΛΛΕΣ ΤΑΛΑΣ. Ἰακῶς" ἐῴκεις ἄρα καὶ δῆλος ἧς. 

ΣΤΕΡΕΟΦΡΩΝ. οἷον, ἐφ᾽ οἷς ἐνόησας καὶ ἤλγεις τσεριυδῥισ μένος ὑπὸ 

τῶν ᾿Ατρειδῶν, ἔμελλες πληρώσειν καϊὰ τὰς φρένας τὴν μόϊραν. ΠᾺΝ- 

ΝΥ͂ΧΑ ΚΑΙ ΦΑΕΘΟΝΤΑ, κατὰ νύκῖα καὶ ἡμέραν. ΑΡΧΩ͂Ν ΧΡΟ- 
ΝΟΣ. ἀρχηγός. ΑΡΓΣΤΟΧΕΣΡ, ὁ γενναῖος περὶ τὰ ἀριςεῖα. 

018. ΠΗ͂ΚΤΟΝ ΤΟΔ΄. σηκτὸν 
γὰρ ὃν ἐν τῇ χιϑονὶ τόδε τὸ περιπετὲς 
ἔγχος αὐτοῦ, 'πταριτῷ ὅτι ὑφ᾽ ἑαυτοῦ 
ἐφονεύϑη. Κατηγορῶ δου ἀγαθὰ ἢ 
φαῦλα, ὠπὸ σενικῆς εἰς αἰτιατικήν" 

κατηγορεῖν δὲ, τὸ «σαρισῶν τὸ δεικνύειν, 
μετὰ αἰτιατικῆς μόνης λέγεται. 

020. ΑΙΜΑΧΘΗΣ, ἐφονεύθης, Α-᾿ 
ΦΡΑΚΤΟΣ ΦΙΛΩΝ, ἔξω τῆς φυλα- 
κῆς Ὁ φίλων. ΑἸΔΡΙΣ, ἀνόητος, ἐ- 
πρώγμων. ΔΥΣΤΡΑΠΕΛΟΣ, ὁ σκλη- 
Ρὸς, ὦ ἐναντίον ὁ εὐτράπελος, ΔΎΣΩ- 
ΝΎΥΜΟΣ, ὁ δύσφημον ὄνομα ἔχων. 

026. λέγετεῃ ΔΥΣΏΝΥΜΟΣ καὶ 
οὗ τὸ ὄνομα ἐπαχϑὼς οἱ ἄνθρωποι δέ- 
χόνται διὼ τὸ μίσος, ὅπερ ἔχεισε πρὸς 
αὐτὸν, κα ὃ λέγεται δυσώνυμιΘ. ὃ 
Ἰόδας, ᾿ : 

027. ΠΕΡΙΠΤΥΧΕΙῚ ΦΆΡΕΙ, πε- 

ριλαμβάνοντι ἐνδύματι᾽ ἀπὸ δ΄ πῶν, 
πάμπαν" τὸ ἀπὸ τῦδε ΠΑΜΠΉΔΗΝ, 
ἀντὶ Ὁ παντελῶς. 
6020. ΤΛΑΙΗ. τλῶ, τὸ ιἰσομένω 
"ἢ τολμῶ, οὗ ὃ μέλλων τλήσω" δεύτὲς- 
ρος αόριςος, ἔτλην" ἢ μετοχὴ, ὃ τλεὶς, 
Ὁ τλάντος" τὸ εὐκτικὸν, τλαίην. ΜῈ- 
ΛΆΝΘΕΝ ΑΙΜΑ. κχυϑὲν ὠφειλεν εἰ- 
πεῖν, ἢ γεγονὸς ἀπὸ τῆς οἰκείας σφα- 
γῆσ᾽ δ΄ δὲ, διοὶ τὸ μέλαν εἶναι τὸ αἷμα, 
μελανϑὲν αἷμα λέγει. ΤΙΣ ΣῈ ΒΑ- 
ΣΤΑΣΗ ΦΙΛΩΝ; σαντὰ τὰ ὠπορη- 
ματικδ, καὶ μάλιτὰ ἐπὶ “5, πρώτων 
προσώπων τῶν ἑνικῶν, ᾿ὡσοταχτικῶς 
γράφεται: 

094. ΠΕΠΤΩΤΆ, σεπτωκότω, 
ὠποθανόντα. ΣΥΓΚΑΘΑΡΜΟΣΑΙ, 
κατατάξαι. 



58 ᾿ ΕἸΣ ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ: 

: κῷϑ:-. ΤΈΝΝΑΤΑ δὲ, ἡ ἰογυρά. 

οὐθδ8. ΟΥ̓ΔῈΝ Σ᾽ ἈΠΙΣΤΩ͂. εἰώδασιν ἐν τοῖς ΒΡ ΜΈΣ καὶ νισριλῴνς 
ρεῖν. τοῖς᾿ βιαψοῦσ ΨΗΝΝ γὰρ τοῦτο καὶ κόρον τοῦ ϑρήνου καὶ. πρννῇ 
μυϑίαν. 

εϑὅδ. ΣΟῚ ΜῈΝ ΔΟΚΕΙ͂Ν, μὰ μὲν ταῦτα ἐν δόξῃ καταλαμβᾷα 
νέτοι" ἐγὼ δὲ θαρᾷρ ἐπίραμοι" ἔςι μὲν γὰρ κὶ τῷ Χορῷ οἰκειότης πρὸς 
Αἴανῖα, ἀλλ᾽ ἐχ ὅσον πρὸς τὴν Τέκμησσαν. ΔΟΚΕΙ͂Ν, δοξάφειν. Α- 
ΤᾺΝ ΦΡΟΝΕΙ͂Ν, τὸ αἰδϑάνεδϑω τῆς λύπης. 

058, ΣΚΟΠΟΙ. οἱ ᾿Ατρεῖδοι. 

959. ΜΟΙ. γῤάφεται ΤΏ, ΜΟΙ. πτεριπαϑῶς δὲ ὁ Χορὸς ἀναθοᾷ 
ἐπὶ τῷ Τεκμήσσης λόγῳ: ΑΝΑΛΙΉΤΩΝ. ἀσυμπαϑῶν, εἰ τοῦτα 

πρνημνμὴ ἢ τῶν μηδ᾽ ὅλως ἀλγούντων ἐπὶ ταῖς συμφοραῖς τῶν “Ελλή- 
ν" ἢ σολυαλγήτων, τῶν εἰς σπολχὰ ἄχη ἡμᾶς ἐμδεθληκότων. Ἰδςὶ 

ΚΕΝ, τῇ τραρούσῃ συμφορᾷ. 

ροθὰ. ΟΥ̓Κ ΑΝ ΤΑΔ’ ἘΣΤΗ. οὐκ ἂν ταῦτα ἐπράχϑη οὕτω; μὴ 

ϑεῶν βολομένων, ὥςε κοὴ ταῦτά ἐς, τποροσδοκᾷν περὶ τῶν. ᾿Ατρειδῶν. 

"Αλλώς" πρὸς τὸ εἰρημένον ὑπὸ τὸ Χορᾶ, ΑΛΛ’ ΑΠΕΙΡΓΟΙ ΘΕΟΣ, 

φησὶν, οὐχ εἰκὸς συλλήψεδναι ἡμῖν τοὺς ϑεοὺς, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἂν ἐπράχϑη 
ταῦτα. 

965. ΑΓᾺΝ. ΥὙΠΕΡΒΡΙΘΕΣ. μέγα αὶ βαρὺ ἤνυσαν οἱ ὍΘῊΝ ᾿ 
τὰ περὶ τὸν Αἴαντα; ὅ ἐςιν, οἱ αἴτιοι τούτων. 

967. ΦΥΤΕΎΥΕΙ. ἀντὶ τὸ ἐφύτευσεν. 
-Ξ. 

638. ΧΡΟΝΏ, διῶ χρόνε. ἘΞΑ- 
ΝΎΣΕΙΝ, λήψεῶσι, τελειώσειν. 

042. ΠΑΝΝΥ͂ΧΑ ΚΑΙ ΦΑΕ- 

ΘΟΝΤΑ, ἐπιῤῥηματικῶς, ἀντὶ . κῷ 

«πᾶσαν νύκτα καὶ κατὰ τὴν ἡμέραν. 
Φαέϑων, ὃ ἥλιος, ὦ ὃ υἱὸς τοῦ ἡλίω. 

ὨΜΌΦΡΩΝ μέγα, ᾿ΑἸδικῶς" ὅτοι γὸ 
τὰς αὐτὰς ἔχεσιν ὀρθὰς καὶ κληϊκας" 
οὕτω καὶ Ὦ δύσμιορ᾽ Αἴας», ἀντὶ τοῦ 
Αἶαν. 

ς 946. Μέγας ἄρα ἄρχων, ἤγουν 
ἐπιγάτης, ἦν πηματων, ὃ Χρόνος ἐκεῖν 
γος» ἥμος περὶ τὼν ὕπλων ἔκειντο ἀγὼν 

ἀφιτόχειρ» ἤγδν ὑπὲρ τοῦ φανῆναι τὸν 

ἄριστον ταῖς χερσίν. 
948. ΑΡΙΣΤΟΧΕΙΡ, ἤγων “ὃ κρί- 

“ων τίς ἐσιν. ὃ ἄριστος κατοὶ τὴν χεῖρα. 
9054. ̓ ΑΠΟΒΛΆΦΘΕΙΣΑΝ » σφα- 

λεῖσαν, ἀποτυχήσασαν. 

055. Σοὶ ζὲ ζὲ δοξάζειν ἐ ἐςσὶ ταῦτα' 

ἐμοὶ δὲ ἄγαν φρονεῖν, ἔς: ταῦτα δηλον- 
ότι, ἤγεν ὠκριξως γινώσκειν. ! 

9057.. ΔΟΥΔΕΙΑΣ. ΖΥΓΑ. τὸν 
δεσμὸν λέγει τῆς δυλείας, ἀπὸ μετα- 
φΦορῶς τῶν ζυγῶν τῶν. ζευγνύντων τὸς 
βοῦς. 

961. ΑΝΑΥ͂ΔΟΝ ἘΡΓῸΝ, ἀπόῤ- 
ῥητον, ὡς ἀποτρόπαιον" ἔργον ἀῤῥητον, , 

ὅῃτερ δηλονότι ἔχεσιν ἐν τῇ γνώμη 

«αρώττειν, εἴρηκας ἐν τῆδε τὴ λύπῃ τῶν 
ἀσυμπαϑῶν δυτ]ῶν ᾿Ατρειδῶν:" ̓ Αῤῥηῖον 
δὲ, τὸ μὴ δυνάμενον ῥηθῆναι, καὶ τὸ μὴ 
ἄξιον ῥυϑῆναν" τὸ δὲ μὴ ἀξιον, ἢ ὡς ΄ 

αποτρόπταιον, ς σόν, ἔςιν ἄξιον λέγεσθαι» 
ἢ ὡς αἰρχρὸν, ἢ ὡς μυγηριώδερ᾽, ἄῤῥητον 
κ᾽ ὑπερβολικῶς τὸ μέγα ἢ τὸ πολύ. 

,907. ΠΑΛΛᾺΣ ΦΥΤΕΎΕΙ. τοις 
αὐτης, βλαξης ἀφορμὴν ἔδωκεν ἡ Παλ- 
λῶς, ἢ μεγάλη ϑεὸς, ἡ ἢ ϑυγάτηρ “τοῦ 
Διὸς, εἰς χαριν τῷ Οδυοσέως.. 



ΕΙΣ ΤΟΝ ΑἸΆΝΤΑ: δ9. 
ἕῳ 

. 0668. ΚΕΛΑΙΝΩΠΑΝ. οἷον οὐκ ἐν τῷ ΜΟΑΡῸ ἀλλ᾽ ἐν σκότῳ ἤδη 

Αὐκδξμννον, "καὶ μέλανα" καὶ οἷον κεκρυμμένον καὶ δόλιον, καὶ χ 

, ἁπλοῦν ϑυμὸν ἐφυδρίϑει" ἔξωϑεν δὲ ἡ κατά" τὸ δὲ ἡμᾶς λείπει; ἵν᾽ ἣν» 
΄ κατὰ τὸν: ϑυμὸν ἐφυδρίξει ἡμᾶς. ΤΟΙ͂Σ πηρίνημε ὑνηστ., τ τοῖς διὰ 

μανίαν συμβεθηκόσιν. 
977. ΒΛΈΠΟΝΤΑ καὶ νῦν εἶπεν ἀντὶ τοῦ τω διὸ τὸ Χ τρό- 

κεῖτο. ἘΜΟῚ ΠΙΚΡΟΣ. μᾶλμν ἐμοὶ υοὐνοὺν τέϑνηκεν, ἤπερ ἐκεί- 

γοῖς γλυκύς". ἐπεὶ ὧν ἐπεϑύμει ἔτυχεν, οὐκ ἂν οὖν ἐπεγγελῷεν αὐτῷ οἱ 
ἐχϑροὶ, ὡς αὐτοὶ τῆς ἀπωλείας αἴτιοι γενόμενοι. ΘΕΟΙΣ ΤΕΘΝΗ-. 

ΚΕΝ. ϑεῶν βολομένων" οὐ γὰρ οἱ Ἕλληνες τὴν τοιαύτην αἰτίαν αὐτῷ 

᾿παρέογον. 

τ 980. 1 ΜΟΙ ΜΟΙ. δεῖ γοέδγαι βοὴν, ὃ ἣν ἀκούσας ὁ ἮΝ ἐρίς 

φησιν γνωρίζων τὸ φϑέγμα τᾶ Τεύκρε βοῶντος. ᾽ 
991. ἘΠΙΞΚΟΠΟΝ ΜΕΛΟΣ. σημαντικὸν; ἔφορον, οὐχ ἥμαρ-. 

τηκὸς τῆς συμφορᾶς, ἀλλ᾽ ἐςοχασμένον. 

602. Ὡ ΦΙΛΤΑΤ᾽ ΑἸΑΙΣ. ἔρχεῖαι Τεῦκρος μεταπεμφϑῶρ. ὑπὸ. 

Τρορήκειμι ἨΜΠΟΛΉΚΑΣ, ϑηθαξ, ἐκέρδανας" καὶ ἐπὶ ΜΝ 

λέγεται" τροπικῶς δὲ ἀντὶ τὸ περιεποίησας. - 

“ἜΣ φυτεύειν ἐπὶ φυτῶν λέγεται κυ- 
εἷως, ἢ ΜΝ τὴν ἑίζαν αὐτῶν καταξαλ- 

λει» ἀπὸ τότ δὲ «αρὰ τοῖς «οιήϊαις 
"ὦ ἐπ᾿ ἀνθρώπων, ὡς παρ Εὐριπίδη" 

(Οτεῖ. ἡ δ΄ ) οὗτος φυτεύει Πέλοπα" 
ἢ ἁπλῶς ἐπὶ Ὁ καταβάλλει» ἀρχὴν ἔν 

τινι πεάγματι; ὡς ἐνταῦϑα. ι 

968. Ὄντως ὁ ὃ πολύτλας ἀνὴρ» ἢ- 
γὲν ὃ πολλὰ ̓ ὑπομεμενηκὼς ᾽Οδυσσεὺς, 

κατὰ τὴν β ὕμονα Ψυχὴν, ἐἔφυ- 
Θρίζεν. ἡμᾶς, ὃ γελᾷ “πολὺν γέλωτα 

ἐπὶ ταῖς ἡμετέραις λύπαις, τὰ Ν συμ- 

(εξηκυίαις διοὲ τὴν Αἴαντος ἡδίων, 

0706. ΓΕΔΩΝΤΩΝ, ἀπὶ ξ΄ γελά- 
τωσαν. ΚΑ ΠΙΧΑΙΡΟΝΤΩΝ, ἤγουν 
"ἡ ἐπιχαιρέτωσαν. 

078. ΟἸΜΏΞΕΙΑΝ; οἰμώξω τὸν 
τεθνηκότα" τὸ οἰμώζω ἀμεταβάτως. 

.079. ΟἹ ΓΑΡ. οἱ κακοὶ καϊὰὼ τὰς 

γνώμας, ἤγεν οἱ ἀνέητοι. ΧΈΡΟΙΝ, ἐν 
ταῖς χερσίν. ΟΥ̓Κ ἸΣΑΣΙ; οὐ γν- 
σκεσι, τορὶν ἄν τις αὐτοῦ τε 

: 984. ΠΩΣ ΔΗΤΑ. ἐδ ἂν οὗπερ 
ἐπεθύμει, τοῦτο ἐτέλεσε δηλονότι, πῶς 

ἂν ἐπεγγελῶεν αὐτῷ οἱ ἐχϑροὶ αὐτοῦ, 

ὥσπερ ἂν εἰ ἴδῳ; αὐτὸν παϑόντα ὃ οπτερ 

σὅν ἤϑελεν; ἄλλως τε κ,͵ ὑπὸ Ἢ ϑεῶν 

τέϑνηκεν οὗτος, οὐχ ὑπ οπκείνων. ἘΝ 

ΞΈΝΟΙ, ματαίως" Ὁ, »γ ὃ Αἴας οὐκ 
ἔτι ἐςὶν αὐτοῖς, ἵν᾽ ἐπαΐῃ δηλονότι τῶν 

ὕξρεων, Ὁ ἔχῃ λύπην ἀλλὰ δοίχξαι, 
ἤγουν διέφϑαρται, λιπὼν ἐμοὶ ἀνίας "Ὁ 

γόους: 
998. ἨΜΠΟΛΗΚΑΣ, ἐπημπό- 

ληκας, «έπρακας, . ἤγδν τοροδέδωκας 

ἡμᾶς. ἩΗ ΦΑΤΙΣ ἘΡΎΨ ΡΝ ΓΝ φήμη 

ἐπικρωτεῖ. : 

9096. ὩΣ ΩΔ᾽ ἘΧΌΝΤΩΝ. τὸ 
ἑξῆς" ὡς ὧδε ἐχόντων, ἤγεν διακειμέ- 
γων τῶν πραγμάτων, «πτ“άρεςι φενάζειν. 

ΠΕΡΙΣΠΈΡΧΕΣ, σερισπόδατον, ὡ- 
μηχανίαν ΗΝ σοεερισσὼς κατεπεῖ-»." 

γον» ἀπὸ Ὁ περισπέρχεδναι, τὸ σσερι" 

τρέφεσθαι" οἱ γ ἐν δεινῷ τινε κατὰ - 

τάδες ἢ ἢ χρείᾳ, ἢ μὴ εὑρίσκοντες λύσιν 

τούτων, ἄνω Ὁ, κάτω φέρονται πλανώ- 
ΜΝ ὑπ᾿ ἀπορίας, ἐφ᾽ ὧν λέγεται καὶ 

τὸ ἀλύειν, ὃ γίνεται ἀπὸ φ᾽ ἄλη; ἢ 

σλάνη. 



60 ι ΕΠΞ ΤΟΝ ΑἸΑΝΤΑ. 

6090. ΠΕΡΙΞΣΠΈΡΧΕΣ. ἀντὶ τοῦ βαρύ: 
001. ΤΙ ΓᾺΡ ΤΕΚΝΟΝ. κα πρὶν ἀκᾶσαι τῶν ἐντολῶν ὃ Τεῦκρος 

ἔδειξε τὴν τοερὶ τὸν τσαῖδα κηδεμονίαν ἀφ᾽ ἑαυτῷ φρονίμως. 
1005. ΚΕΝΉΣΞ, κεκενωμένης, αὶ ἐξερημένης τῇ συξύγο" καλῶς δὲ 

τῷ παραδείγματι χρῆται" οἱ γὰρ κυνηγοὶ τηρῶσι τὸν καιρὸν ὁπότε 
ἔρημοι τῶν μητέρων γίγνονϊαι οἱ σκύμνοι. 

1013. ὉὍΔΟΣ Θ΄. 

ῊΝ ΔΗ ΝΥ͂Ν ΕΒΗΝ’ 

νεκρόν. 

οὐ λέγει τὴν ἐπὶ τὴν Μυσίαν" ἐπιφέρει γὰρ 
ἀλλὰ ταύτην, ἣν ἦλθεν ἐπὶ τὸ ἰδεῖν τὸν 

1017. ΟΞΕΙΑ ΓᾺΡ ΣΟΥ ΒΑΞΙ͂Σ. οὐ κοινῶς τὸ ὀξὺ ἐπὶ τῆς φή- 

μὴς» ἀλλ᾽ ὁρμὴν ἴοζει ἐπὶ τοῖς ἀξιώματι -ππροδεδηκόσι. ὩΣ ΘΕΟΥ͂. 
ἤτοι ὡς ἀπὸ ϑεοῦ, ἢ ὥσπερ ϑεοῦ" τοῦτο δὲ πρὸς τὴν φήμην μόνον, ἐπεὶ 
γίγνεται βλάσφημον διὰ τῶν ἑξῆς. ὙΠΕΣΤΕΝΑΖΟΝ. ἴσως ἡσύχως 
ἐςέναζε δεδοικὼς τοὺς ἔχϑρούς. 

1022. 10Θ᾽ ΕΚΚΑΛΥ͂ΨΟΝ. πρὸς τὸν Χορόν φησὶν, ἢ τινὰ τῶν 

ϑεραπόντων" ἢ γὰρ Τέκμησσα ἐπὶ τὸν παῖδα ἀπήει. Ὦ ΔΥΣΘΕΑ- 
ΤΟΝ. ὡς ἀνακαλύψας τοῦτό φησι. ΚΑΤΑΣΠΕΊΡΑΣ, δαιμονίως τὸ 
τὸ σπείρας, οἷον ἀρχὴν κακῶν «σαρασχών" ἢ τὸ σπείρας ἐπὶ πλήϑους 

χαχῶν τακτέον. 

1027. Η ΠΟΥ͂ ΤΈΛΑΜΩΝ. ἅμα μὲν πρὸς τῆς ἱςορίας, ὅτι ἐκ- 

βέθληϊαι, ἅμα δὲ ὶ πρὸς τὸ στιϑανὸν τῆς ὑπονοίας. ΠΩΣ ΓᾺΡ ΟΥ̓Χ. 
“πὥς γὰρ οὗτός με ἡδέως δέξεται, ᾧ καὶ εὐτυχᾶντι τὸ τοροσηνὲς ἄπες! καὶ 

1007. 1Θ᾽, ἜΓΚΟΝΕΙ, ἄπιϑι, 
σπεῦδε. ΦΙΔΟΥ͂ΣΙ, εἰώϑασι. ΚΕΙ- 
ΜΈΝΟΙΣ. τὸ κεῖδϑαι ἐπὶ Φ΄' τεθνηκότος 

ἰδίως εἰώϑασι τάτειν. 
1011. ὦ ἀλγεινότατον, λυπρότα- 

σον ἐμοὶ, ϑέαμα δηλονότι, ἁπάντων ἕξ 
ϑεωμάτων, ὦ ὧν εἶδον ἐγὼ τοῖς ὀφϑαλ- 

μοῖς τ ὦ ὁδὸς ἀνιάσασα τὸ ἐμὸν 
σπλάγχνον μάλιςα πασῶν τῶν ὁδῶν, 

ἣν νῦν ἔξην, ὦ φίλτατ᾽ Αἴας» φϑάσαι 

ζητῶν, ἢ κατ᾽ ἴχνος ἀκολεϑῶν, ὡς 

ἐπηοδόμην, ἀντὶ θ᾽ ἤκοσα, ἐγνώρισω, 
ἔμαϑον, τὸν σὸν ϑάνατον. 

1016. ΔΙΏΚΩΝ, φϑάσαι ζητῶν. 
ΚΑ ΞΙΧΝΟΣΚΟΠΟΥΜΕΝΟΣ, κατ 

ἴχνος ἀκολεϑῶν. 
1019. ἘΚΠΟΔΩΝ, μακρὰν, πόῤ- 

ῥω. ὙΠΕΣΤΕΝΑΖΟΝ, κατ᾽ ἐμαυτὸν 
ἐςέναζον ἡ ἡσυχῇ." ἘΚΚΑΔΎΨΟΜ, τοῦ 
κωλύμμοϊος γύμνωσον, αὐτὸν δηλονότι. 

ΔΥΣΘΕΑΤΟΝ, δυσκόλως ϑεαϑῆναι 
δυνάμενον. ΠΙΚΡΑΣ, ἀλγεινῆρ" τὸ 

«ικρὸν ἐπὶ γεύσεως λέγεται, ὸ ὁ ἀπὸ 
τότε ἐπὶ τοῦ ἄλγες τῆς ψυχῆς ὃ δ γ5 
«αικρὸν ἐπὶ γεύσεως, τοῦτο ὠλγεινὸν ἐ ἐπὶ 

ψυχῆς" λέγεται ἢ πικρόν τω ὡς πρό- 
ξενον πικρίας, οὖχ, ὡς «οικρὸν αὐτὸ ὃν, 
ὡς τὸ ξίφος ἐνταῦϑα λέγεται, σικρόν. 
ἙΚΑΤΑΣΠΕΙΡΆΣ. ὅσων λυπῶν ὠφορ- 

μὲν δός. 
1027. ἩΠΟΥ͂, ὄντως" εἰρωνικόν. 

ΕΥ̓ΠΡΟΣΏΠΟΣ, χαρίεις, ἱλαρῷ τῷ 
-ροσώπῳ᾽ εὐπρόσωπος, ὃ εὐειδὴς» καὶ 
ἀπὸ τότο, εὐπρόσωπος, αἰτία, ὃ σι- 
ϑανὴ τὸ εὐπρεπής συνάγει δὲ. τὸ ἔναν- 
τίον ὁ λόγος" ἤγων οὐκ εὐμενῶς με δέ- 
ξαιτ᾽ ἂν, «τρὸς ὃ ἐπάγεται ΠΩΣ ΓᾺΡ 
ΟΥ̓Χ, ΟΤῷ ΠΑΡΑ, ἤγαν ὅτῳ μηδὲν, 
τοτέςι μηδαμῶς, “πώρεςιν οὐδ᾽ εὐτυ- 
χῶντι γελᾷν ἡδέως. 



ΕΠΞ ΤῸΝ ΑΙΑΝΤΑ. σι 

ἱλαρόν. ΟΤΩ, ΠΑΡΑ. ᾧ τιν, ἐδ᾽ εὐτυχϑνῖι πάρες! τὸ γελᾷν. ΕΥ̓ΤῪ - 
ΧΟΥ͂ΝΤΙ δὲ ἐἶπεν, οὐκ ἐπὶ τῷ υἱῷ ἐσφαγμένῳ, ἀλλ᾽ ἐπὶ ταῖς ἀνδρα-- 
γαϑίαις τοῦ υἱοῦ καὶ τῇ ἁλώσει τῆς Τροίας. ΠΟΙῸΝ ΟΥ̓Κ ἘΡΕῚ 

ΚΑΚΟΝ. οἷον, τίνος ἂν ἀπόοχοιτο λόγξ 3 
1034. ὩΣ ΤΑ ΣΑ. ὅπως τὰ σά. 

1036. τὸ μὲν ΔΥΣΟΡΓῸΣ ἐκ φύσεως" λέγει γὰρ αὐτὸν ἀεὶ σκυ- 
ϑρωπόγ" τὸ δὲ ΕΝ ΤῊΡΑ εἰς ἐπίτασιν. ΠΡῸΣ ΟΥ̓ΔΕΝ, «ρὸς 

ἐδὲν ἀληϑὲς, ἢ αἴτιόν μοι. ΔΟΥ͂ΛΟΣ ΛΟΓΟΙΣΙΝ, ταῖς τῇ πατρὸς 

λοιδορίαις. 

1041. ΠΟΛΛΟῚ ΜῈΝ ΕΧΘΡΟΙ. πολλοὶ ἐχϑροὶ “Ἑλληνές τε καὶ 

Τρῶες" ὀλίγοι δὲ ὠφελήσιμοι Ἕλληνες. ι 
1048. ΠΩΣ Σ᾿ ΑΠΟΞΠΆΣΩ. πῶς, φησὶ, τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ 

ξίφες ἑλκύσω ; συμπληρῶσαι δὲ βούλετωι!, καὶ ϑάπίιειν αὐτόγ᾽ καλῶς 
δὲ τῇ μὲν Τεκμήσσῃ περιῆψε τὸ σκεπάσαι αὐτὸν, ὡς γυναικί" τῷ δὲ 
Τεύκρῳ, ὡς ἀνδρὶ καὶ ἀδελφῷ, τὰ δέοντα ποιεῖν πσερὶ τὸ σῶμα. ΤΟΥ͂Δ᾽ 
ἈΙΟΛΟΥ ΚΝΩΔΟΝΤΟΣ. τῆς ἀκμῆς τῷ ξίφες, τῆς ὀξείας εἰς τὸ 

καίγειν, ὡς ὀδός" ὀδᾶσι γὰρ παραδάλλεϊοι ὀξέσιν" ἀπὸ δὲ τὸ ΠΙΚΡΟΥ͂ 
τὸ ξίφος δηλοῖ. 

1031. ΤΙ ΚΡΥΨΕΙ ; τί σιγήσει; 
κακὸν, ἀπὸ κοινοῦ. ΤΟΝ. ἐρεῖ, δηλονό- 
τι. ἘΚ ΔΟΡΟΣ. γεγονότα ἐξ αἰχ- 
μαλώτιδος γυναικός" ἐκ μώχης πολε- 
μἰας, τοτέςιν ἐκ γυναικὸς μάχη πολε- 
ίᾳ κρατηϑείσης. 

ὃ ἸΟ58. ΔΕΙΛΔΙΑ, διὰ δειλίαν, ἢ 

ὑπὸ δειλίας. ὩΣ ΤΑ ΣΑ, ἵνα, 9α- 
γόντος σοῦ δηλονότι, τὴν σὴν ἀρχὴν καὶ 
τοὺς σοὺς δόμες ἔχοιμι. ΚΡΑΤΗ. τὴν 

ἀνήκεσάν σοι ἀρχῆν. ΔΥΣΟΡΓΌΣ, 
“πάνυ ὀργίλος" ἔς. ἐὲ τὸ ἀφ᾽ ἑαυτῷ 

δύσοργος" τὸ τὸ εἶναι ὃ ἐν γήρᾳ βαρὺν 
αὐτὸν «ποιεῖ. ΤἸΠΡῸΣ ΟΥ̓ΔΕΝ, «σρὸς 
οὐδεμίαν αἰτίαν. 

1037. ΕΠΣ ἘΡΙΝ, εἰς μάχην. 
» ὃ ζῆλος, τὸ ἢ μίμησις" κὶἡ ἔρις, ἢ 

μάχη. ΤΕΔΟΣ. καϊὰ τὸ τέλος, ἐπιῤ- 
ῥημαδικῶς. ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΣΟΜΑΙ. ἐκ- 
πεσῶμωι γῆς» “ὃ παῖρῳας δηλονότι. 

1041, ΠΑΥ͂ΡΑ .Δ᾽ ὨΦΕΛΗΣΙ- 
ΜΟΙ. κατὰ τὰ ὀλίγα ἐπιτήδειοι εἰς 

ὠφέλειαν, ἤγον ὠφέλιμοι. 
1043. ἀποσπᾷν, τὸ βιαίως χωρί- 

ζειν τὰ κεκολλημένα᾽ πῶς; ἤγον ποίῳ 

τρόπῳ, ἀποσπάᾶσω σε τοῦ “ἰκπρίας αἷς 
τία κνώδοντος τοῦδε τοῦ αἰόλξ; ἀνά- 
σπᾷν τἡ καϊασπῶν, τὸ βιαίως ἀνέλκειν 
τῷ καϑέλκειν, 

1044. ΑΙΟΛΟΥ, Ὁ συνεχῆ κίνησιν 

ππάοχοῦιος διὰ τὴν λεπότητα. ΚΝΩ- 
ΔΌΝΤΟΣ, ἤγουν ξίφους. ἜΚΤΩΡ 
ΜΕΝ. τὸ ἑξῆς" Ἕ»ωρ ζὲ ΠΡΙΣΘΕΙῚΣ, 
ἤγουν δεθεὶς, τῷ ζωςῦρι, ᾧ πταρὰ τῦδε 
ἐδωρήθη. ἹΠΠΙΚΩ͂Ν ΕΞ ΑΝΤΥΓΩΝ, 
ἤγεν Ὁ ἅρματος Ὁ' ἱππικοῦ, ὶ 

1050. ΕΓΝΑΠΤΈΤ᾽, ἐξαίνετο. 
ΑΠΕΨΥ͂ΞΕΝ ΒΙΟΝ, ἤγεν ἀπέϑανεν. 
᾿Ετελεύτησέ τις» τἢ ἐτελεύτησε ἋΣ βίον" 
"ἢ κατέςρεψε, τὸ κατέςρεψε τὸν βίον" 
τἢ ἀπέψυξε τὸν βίον, κῦἡὸ μετήλλαξε, [Ἢ 
τέϑνηκεν, ἐπὶ ᾧ αὐτῇ, ΤΗΝΔΕ ΔΩ- 
ΡΈΑΝ, ἤϊεν τόδε τὸ ξίφος, ὅπερ ἔλαξε 
δῶρον παρ αὐτοῦ, ΠΡῸΣ ΤΟΥΔ᾽, 
«παρὰ τοῦδε, τοῦ ξίφες δηλονότι" πρὸς 
τὸ σημαινόμενον ἀποδίδοται. 

1052. ΠΕΣΗΜΑΤΙ, πτώματι. 
ΚΑ ΚΕΙΝΟΝ, τὸν ξωτῆρα ὃ “Αδὴς 
ἔπλεξε, κατεσκεύασε, δηλαδή. 
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1055. ΕΓῺ ΜΕΝ ΟΥ̓͂Ν. καλῶς τὸ φάναι πάντα κατὰ γνώμην 
ϑεῶν γίγνεδγαι" εἰσὶ γάρ τινες ἑτεροδοξῦντες. ΟΤΩῺ ΔῈ ΜΗ ΤΑΔ΄. 

τὸ ἐκ ϑεῶν μηχοναθδδι ταῦτα. ἘΚΕΙ͂ΝΑ ΣΤΕΡΓΈΕΈΤΩ. τὰ ἑαυτοῦ 

δόγματα" γέγονε δὲ τοῦτο νὴ μνρημεονίῃ 
1060. Χ᾽Ω ΤΙ ΜΥΘΗΣΗ͂. καὶ ὅ,τι μυϑήσῃ πρὸς τὴν ἔφοδον Μμε- 

ψελάδ, τδτές:τ τὴν ἄφιξιν, ἥ τοι πρὸς αὐτὸν Μενέλαον. Α ΔΗ ΚΑ- 

ΚΟΥΡΓῸΣ,. πιϑανῶς, ὅτι. οὐ συμαυδήαμᾷ ποαρέςιν" οὐκ ἀρῶν δὲ 
τοῦτο; ἀλλ᾽ ὥσπερ πρβ μνίθα τὸν βυοννι εἰς 

1064. ῷ ΔΗ. ἀντὶ ἣν δι’ ὅν τινα τὸν ἐπὶ Τροίαν ἐκαλάμεϑα 

πλοῦν. 
ι͵ 

Ἰο66. ΟΥ̓́ΤΟΣ ΣΕ ΦΩΝΩ. ὑδριςικὸν τὸ ἦϑος Μενελάϑ' ἴσως 

ἐκ τῆς συνωμοσίας ᾽Οδυσσέως. ΟΠΩΣ ΕΧΈΕΙ. ἀντὶ τῇ ἄϑαπῖον. 

1069. ΔΘΚΟΥ͂ΝΤ᾽ ΕΜΟΙ. διὰ τὴν ἐξεσίαν, οὐ διὰ δικαιολο- 

γίαν. 

1071. ΟΘ᾽ ΟΥ̓ΝΈΚ᾽ ΑΥΤΟΝ. πρῶτον κεφάλαιον, ὅτι ἐπίθολες 

ἦν τῶν. Ἕ) λλήνων" δεύτερον, ὅτι ἀπειϑής". ἐντεῦϑεν δὲ τὴν τορόφασιν Τῆς 
ἀντιλογίας λήψεται ὁ Τεῦχρος, ὅτι οὐκ εἰσὶν αὐτῷ βασιλεῖς οἱ ᾿Α» 

τρέϊδο. 

1069. ΜΗ ΤΕΙ͂ΝΕ. ἀντὶ τοῦ μὴ 
ἀπότεινε, λόγον δηλονότι" τὸ ἀπαϊείνειν 
208 ἐπὶ λόγε λέγεται!» οἷον, ἀπέτεινε λό- 

γον μακρόν. ΑΛΛΑ ΦΡΑΖΟΥ͂. σκόσει 

ὅφτως κεύψεις, ΝΣ ἄνδχα ἐ ἂν τάφῳ. ο- 

ἸΩΣ ς αντὶ τῷ πῶς; τὸ ἀντὶ τῷ ἘΠῚ ἢ 

ἀντὶ ΕΣ Φ᾿ χαϑά" Πρ πολ ἀντὶ ΙΝ πῶς. 

ϑ ΔΗ ΚΑΚΟΥΕΓΟΣ, ἤγδθν ἐξίκοιτο 

ἂν ἃ ἀνὴρ κακοῦργος ἐξίκοιτο ἃ ον δὴ- 

λαϑδη. ἘΞΙΚΟΙ͂ΤῸ, ἐξέλθοι, εἴ: εὐοις 

1063. ΤΙΣ Δ᾽ ἘΣΤΙΝ. ἤγεν τἰς 
δὲ αἰ ἀνὴρ ἐγὶν ἀπὸ τοῦ ςρατοῦ, ὃν σροσ- 

λεύοσεις, ἤγουν βλέπεις. ἘΣΤΕΙΛΑ- 

ΜΕΝ, ἀντὶ τῷ ἐςειλάμεθα. Στέλλω, 

τὸ κοσμῶ" τέλλομαι δὲ, ἐπὶ ἃ ἐν 9α- 
ϑάσση πορείας, οἷον, ἐςσείλατό τις 

τόνδε τὸν «λοῦν. ΜΑΘΕΝ ΓΑΡῈΓ- 

ΤΥΎΣ. ἤγουν ἐγγὺς γὸ ὧν οὐ δυσπετής 

᾿ξςιν εἰς τὸ ϑεαθῆναι. Δυσᾳετῆς, ὃ 

᾿ δυσκόλως ὑπείκων, ἤγον ὁ δυοχερὴς, ᾧ 
ἐναντίον ὃ εὐπετὴς, ὃ εὐκόλως ὑπείκων" 

προπῆ)ς, ὁ ὁ. ἔμπροῶεν κείμενος" προ- 
«έτης δὲ «-αροξυτόνως, ὃ προαρπτώζων 
τιν Ὁ ἯΕ ὰ τὸν καιρὸν ταῤῥησιαζό- 

μένος" ἀπὸ χὰ φρεϑίων .« σφὸ ᾧ καιρϑ 

ζητέντων “ἐτεῶδαι. 

1067. ΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΖΕΙ͂Ν. μὴ 

ϑέλε ϑώπτειν, Συγκομέξειν, ἀπὸ τῶν 

συναγομένων καρπῶν εἰς τὰς ἀποϑή- 

κας" ἐπ᾿ οἰκείνων )ὃ λέγεται κυρίως τὸ 

συγκομίξειν ἢ ἢ συγκομιδή. 

1071. ΟΘ᾽ ΟΥ̓ΝΕΚΑ. εκ ; σαρ- 
αλλήλβ, ΟΙΚΟΘΕΝ, ἀντὶ τοῦ, ἀπὸ 
ϑ' οἵ οἴκε᾽ κὶ ἀπὸ τούτου οἴκοθεν αἱ ἀντι ΣΦ, 

ἀφ᾽ ἑαυτοῦ. ἘΞΕΥΡΟΜΈΝ, ἀντὶ τοῦ 
εὕρομεν. Εὐρίσκεν τις τὸ ὃν, Ὁ ἐξευ- 

εἶσκει τὸ μὴ ὄν" ἐφευρίσκει κα δὲ, οὐ τὸ 

μὴ ὃν, κἂν διρυρίζωνται τῶτο τινές" 

οὐδὲ μὴν τὸ ὄν ἀλλ᾽ ἐφευρίσκεν τις) 

τοτέσιν ἐπινοεῖ αρός τι τῷ ἕτερόν δ» 

εἶτα τοῦτ᾽ ἔρκείνῳ ̓φρος ἔϑησι" ὦ, ἔςι δὲ 

αὖϑις, Ὄ μετ᾽ αὐτοῦ τοῦ τρὸς )έντος 

ὑκείνῳ, ὃ Ὁ Ὁ, πρότερον ἦν" ΠΩ οὖν τι 

κείνε ἐφευρήσει τε χὰ ππροδδήκῃ χρησι- 

μώτερον αἀποπέφανται" οἷον λέγεταί 
τις Θρὰξ Διονύσιος ἐξευρεῖν τινὰ τῶν 

γραμμάτων ἀπὸ ὁ ἢ Φοινίκων γλώτ- 
Τῆς; ᾧ προσεφεῦρέ τις τινὰ μὴ διπλῶν, 

ψαλίδα εἰπὼν τὴν σπαλίδα, ἀντιτρό- 
φως ταυτὶ τὰ σύμφωνα ϑείς" εὗρεν δέ 
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1075. ὩΣ ΕΛΟῚ ΔΟΡΙΊ. γράφετω ὩΣΞ ΕΛΟΙΔΟΡΕῚ. ὡς λοι- 

δορόμενος ἐπηγίείλατο" ταῦτα γὰρ εἶπεν ὁ Αἴας. 
1088. ΧΛΩΡΑΝ ΨΑΜΑΘΟΝ. διὰ τὰ ἐκεῖσε φυτά. το ϑ ἰς 

1085. ΜΗΔῈΝ ΔΕΙΝΌΝ. ςοχάξεῖαι γὰρ ὅτι ὁ Τεῦκρος οὐ δίχα 
ὀργῆς δέξεται τοὺς λόγες. 

1005. ΕΝΘΑ ΜῊ ΚΑΘΕΞΣΤΗΚΕῚ ΔΕΟΣ. καὶ Ἐπίχαρμος" 
Ἔνϑα δέος, ἐνταῦϑα καὶ αὶ αἰδώς. ΓΕ 

1098. ΔΕΟΣ ΓᾺΡ. καὶ Ὅμηρος" (Ἶλ. Ο. 5653.) 

Αἰδομένων δ᾽ ἀνδρῶν πλέονες σόοι, ἠὲ πεέφανϊοι. Ῥολ 
1108.  ΔΕῸΣ ΤΙ ΚΑΊΡΙΟΝ. πάνυ. ἀσφαλῶς τὸ καίριον. ΚΑΙ 

ΜΗ ΔΟΚΩΜΕΝ. ἐὰν ποιοῦντές τι ππαρὰ φύσιν ἡδώμεϑα, μὴ ὑπο- 

λαμβάνωμεν ὅτι οὐκ ἀντιτίσομεν: ΑΝ ΛΥΠΏΜΕΘΑ. ἀντὶ τοῦ, δ 
ὧν λυπώμεϑα" τῶτο δὲ δηλόῖϊ, ὅτι ὃ οἱ πολλοὶ τιμῶσιν ἡδὺ, τῶτο ἐκ ἔς: 
-πσαραμένον" ἀλλὰ γίγνετοι μράῤ λον τῆς ἡδονῆς εἰς λύπην. 

“-ις ὥπλως -ολήϑη χεὴμιώτων. ΖΗ- 

ΤΟΎΝΤΕΣ, ἐξετάζοντες. Ζητῶ, τὸ 

ἐρευνῶν" χὰ ζητῶ, τὸ ἐξετάζω. 
' . 1076. ΠΕΙ͂ΡΑΝ ἘΕΣΒΕΣΕΝ, ὅρ- 
μὸν ἔπαυσεν. ΤΗΝ Δ᾽ ΗΝ οδ΄. ἡμεῖς 
Ζὰ ἂν κατὰ ταύτην τὴν τύχην, ἣν εἴ- 
ληχεν ὁ Αἴας, πορὐκείμεϑα ϑανόντες 

λίαν αἰοχήμονι ϑανάτῳ, τοτέςι δι’ αἷ- 
«ίςϑ ϑανώτο. ἘΝΗΛΛΆΞΕΝ, αἥέ- 
φρεψε, ὦσε τὴν ἄτιμον πρᾶξιν τοῦδε 
«πρὸς βοσκήματα τὸ «ρόδατα «πέσειν. 
ΜΗΔᾺ κοινῶς ἐπὶ τῶν βοσκημάτων 

. λέγεται. 
1082. ΣΩ͂ΜΑ ΤΥΜΒΕΥΣΑΙ ΤΑ- 

Φῷ. κατὰ τὸ σῶμα ἐνταφιάσαι αὖ- 
᾿ σόν, ΑΥ ΤῸΝ εἰπὼν, εἶτα ἐπάγει τὸ 
ΣΩΜΑ᾿ ἢ ἔστιν ὅμοιον τῷ (Ἰλ. Δ. 
350.) «οἷόν σε ἔπος Φύγεν ἕρκος ὀδόν- 
τῶν 1 ἐφ᾽ οἷς ὅλον τι δείκνυται καὶ 

μέρος" προαρπάζει ἢ τὸ ὅλον τὴν δύνα- 
μιν 9 ῥήματος" εἶτα, ὦ ὥσπερ ὥκ μετα- 
μελείας, δίδωσιν αὐτὴν τῷ μέρει" συν- 
υπακὥεται ἂν ἐν τούτοις ἐπὶ τοῦ μέρες 
τ΄ κατὰ σιρόϑεσις, ἵ ἵν᾽ ἤ ὅτως' “σοῖον 

- ἔπθ' ἔφυγέ σε; λέγω κατὰ τὸ ἕρκΘ. 

Ξ ὀδόντων' ἢ οὐδεὶς ἐ ἐςὶν ἀνὴρ ὥένων 
ποσοῦτον, ὥςε τυμρεῦσαι τε τάφῳ 

αὐτόν λέγω κατὰ τὸ σῶμα. 
1085. ΔΕΙ͂ΝΟΝ ἘΞΑΡΗ͂Σ μ8- 

ΝΟΣ, μὴ ἀντάρῃς χαλεπὴν ἔνγασιν. 
τὸ ἀνταίρειν κυρίως ἐπὶ τῶν ἀντιτασ- 

ἀναένων λέγεται χερσὶν αἰρομέναις, δ 

ἑάξϑοις, ἢ ἢ τοιούτοις τισί οἱ ἐπὶ τότε 
ὃ ἐπὶ γνώμης "Ὦ ἐπὶ τοιώτῶν τινῶν" 
οἷον ἀνταίρει γνώμην» τὸ ἀνταίρει μένος. 

ΠΑΡΕΧΘΥΝΟΝΤΕΣ ᾿ ὀκτρέποντερ" 

πὸ τῶν μὴ ἐώντων τινὰς βαδίζειν, τὴν 
ἑαυτῶν ὁδὸν, ἀλλὰ παρεκκλινόντων αὖ- 

τοῦς. ΟΥ ΓᾺΡ ἘΣΘ᾽ ὉΠΟΥ͂. οὔκ 

ἔςιν ὅπο, ἀντὶ Ὁ οὐδαμοῦ, τϑτέςιν, ἐκ 
ἔρι πόπος ὅπο᾽ σόκ ἔςγιν ὅτε, ἀντὶ τῷ 
οὐδίσποτε, ἤγουν σόχκχ ἔτι χρόν» ὅτε' 
σἔπ ἔτιν ὅπως, ἀντὶ Ὁ, οὐκ ἔςι τρόπος 
ὅπως. ; 

1089. ΑΚΟΥ͂ΣΑΙ, ὑπακοῦσαι. 

ΚΑΚΟΥ͂ ΠΡῸΣ ΑΝΔΡΟΣ. ἴδιόν ἐςιν 
ἀνδρὸς κακοτρόπε. 

1091: ΜΗΔῈΝ ΔΙΚΑΙΟΥ͂Ν. μη- 
δαμῶς δίκαιον κρίνειν τ ἐπισατῶν, τῶν 

ἀρχόντων, ὑπακώειν. ΦΕΡΟΙΝΤ᾽ ΑΝ, 

διοικοῖντο. 
1004. ΣΩΦΡΟΝΩΣ, εὐτάκτως. 

ΜΗΔῈΝ ΦΟΒΟΥ͂. ἤγεν μὴ προτείνων 
φόβον μηδὲ αἰδῶ. ΠΡΟΒΛΗΜΑ͂, φυ- 

λακήν. ΓΈΝΝΗΣΗ, ἤγεν φύσ:;;, ἕξη. 

ΔΟΚΕῚΝ ΠΕΣΕΙ͂Ν, νομίζειν κατα- 
τραφῆναι. Α ΒΟΥΔΕΤΑῚ τις δηλον- 

. ὅτι. ΠΑΡᾺ, “ἄρεςι. ἘΞ ΟΥ̓ΡΙΩΝ 

πνευμάτων δηλονότι" ἀπὸ μεταφορᾶς 

ἡ γεὼς τῆς ὠπὸ τῆς πρύμνης ἐχούσης 
τὴν Φορώζν. 

1104. -«προλαξὼν τὸ ΔΡΩ͂ΝΤΕΣ, 
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1106. ΕΡΠΕῚ ΠΑΡΑΛΛΑΞ ΤΑΥ͂ΤΑ. οὐχ ἵξαται ἐπὶ τῶν. αὐ-- 
τῶν" ἦν τότε ὑδριςὴς οὗτος, ἀλλὰ νῦν ἐν μεταβολῇ γέγονε" καὶ ἡμέϊς, 
οἱ τορότερον κρατόμενοι ὑπ᾽ αὐτοῦ, νῦν κρατᾶμεν, τὸ μέγα φρονϑμεν. 
110. ΓΝΏΜΑΣ ὙΠΟΣΤΗΣΑΣ ΣΌΦΑΣ. ἐπειδὴ τὰ περὶ τῆς 

εὐπειϑείας ἄριςα ἐγνωμολόγησε" διάκειτοι μὲν ὁ Χορὸς πρὸς τὸν Τεῦ- 

κρον, ὑπεςαλμένως δὲ διαλέγεται διὰ τὸ τῇ βασιλέως ἀξίωμα. 
1112. ΟΥ̓Κ ΑΝ ΠΟΤ᾽. «ὡρὸ τῆς ἀντιλογίας βούλεται μαλάξαι! 

τὸν Μενέλαον, ὅτι εὐγενὴς ὧν, οὐκ ἄξια τῷ γένει ἐξαμαρτάνει" ὁ δὲ 

λόγος παιδεύει τὲς εὐγενεῖς μὴ ἁμαρτάνων: 

1116. Η ΞῪ ΦΗ͂Σ. κατ᾽ ἐρώτησιν. ΠΟΥ͂ ΣῪ ΣΤΡΑΤΗΓῈΙΣ 
ΤΩΔΕ,.. πῶς τῷ Αἴαντι προςάσσεις, ὁ μὴ τῶν ὑπὸ Αἴαντι ὄχων ἐξϑ- 

σίαν ; ΣΠΑΡΤΗ͂ΣΞ ΑΝΑΣΞΩΝ ἨἩΛΘῈΕΣ. ὁ λόϊος ἅπας, ὅτι σύμ.- 
μαχος ἦλϑεν, οὐχ ὑπήκοος. ΟΥ̓Δ᾽ ΕΞΘ᾽ ΟΠΟΥ͂ ΞΟΙ. οὐδ᾽ ἔςιν ὅπε 
ὅοι τπλέον προὔκειτο τοῦτον κοσμεῖν, ἀλλ᾽ οὐχὶ σὲ ὑπὸ τούτου κοδ μεῖ- 

σϑω. Ἦ ΚΑΙ ΤΩΔΕ ΣῈ. γράφεται Η ΚΑΙ ΤΟΥ̓ΔΕ ΞΟΙ. 
1124. ὙΠΑΡΧΟΣ ΑΛΛΩΝ. ἀντὶ τᾷ, καὶ αὐτὸς ἐλ υλις ὑπετέ- 

ταξο. 

1126. ΤΑ ΣΈΜΝ᾽ ἘΠΗ. διὰ τῶν σεμνῶν ἐπῶν κόλαξε τοὺς ὑπὸ 
σέ. Τὸν περὶ τῆς ἐπιδελῆς λόγον ἀποφεύγει, ὡς δυσανάτρεπῖον" ἐνδια- 
τρίδει δὲ τῷ ὅτι οὐ πάντων εἰσὶν ἄρχοντες. 

λαμθάνεν. τὴν αἰτιατικὴν οἰκείως, εἶτα 
ἐπάγει. τὸ ἩΔΏΜΕΘΑ οἰποδεδομένον 

πρὸς τὴν «ροηγησαμένην᾽ αἰῶσιν, καὶ 
ἐπὶ τοῦ ἐφεξῆς ςίχϑ τὸ αὐτὸ συμξαί- 
νει, τ ἐφ᾽ ἑτέρων πλείσων. ΠΑΡΑΔ- 
ΛΑΞ, κατὰ Ἀἰαδοχήν. ᾿Αλλάτϊομαι 
πῶδε τόδε, ἤγεν διὰ τοῦδε, ὡς τὸ ὠνδ- 
μοῳ τοῦδε τόδε" ἐναλλάπῆειν, τὸ μετα- 

τιθέναι τὴν τάξιν ἀντιςρόφως" ἐξαλ- 

λάτϊειν, τὸ ὠμείξειν ὸ ἀλλοιοῦν, οἷον 

ἐξαλλάτιει τις τὸ χρῶμαι, ἤγον ὠμεί- 

ξει" συναλλάτῆειν, ἐ ἐπὶ συμφωνίας γώ- 
μϑ, ἀφ᾽ ὃ συνάλλαγμα" καϊαλλαΐτῆειν 
[ Ἁἰαλλατῆειν, εἷς φιλίαν συνάγειν 

τινάς" καταγλάτγεδδαι δὲ "ὦ δἰαλλώτ- 
τεδδα, τὸ εἰς φιλίαν συνώγεδλαι" με- 

ταλλαήτῆειν, τὸ μεταξαΐνειν ὦ ἀπό τινος 

εἰς τι, καϑ' ὃ λέγεται τὸ, μετήλλαξε 
σὸν βίον, ἀντὶ τοῦ ἐτελεύτησε' παραλ- 
λάτιειν, τὸ τῇ ἢ παραθέσει ἀλλοῖον δείκ- 
νυδαι, ἀφ᾽ ὃ παραλλὰξ ἐπίῤῥημα, 
ὅταν ἐφεξῆς ἕ ἕτερον ἑτέρῳ ἀλλοῖον κέη!) 

τἢ ἁπλῶς τὸ ἐφεξῆς ἑτέρῳ ἕτερον κεῖ- 

ὥαι" ὠπαλλάτϊειν, τὸ ἐλευθεροῦν, καὶ 

διάγειν ὑπωλλάτίειν, τὸ μὴ κύριον 

ἀντὶ κυρία λέγειν, 
1110. ΓΝΏΜΑΣ, γνωμολογίας. 

1119, ΜΗΔῈΝ ὩΝ ΤΌΝΑΙΣΙΝ, 

οὐδαμινὸς ὧν κατὰ τὸ γένος, ἤγουν 

δυσγενής. ΟΘ᾽ Ῥὰ ὅτε οἷ" ἐν τῇ ποι- 

αὐτῇ ἐννοίω τἢὮ τὸ ὅπϑ ἁρμόζει μετὰ φ 

Ὁ» οἷον ὅπϑ υἢ οἱ ὄντες.--το 

1218. ΑΥ̓ΤΟΣ, ἤ ἤγουν αὐτοϑελῶς. 
ΣΤΡΑΤΗΓΕῚΣ, ἀντὶ Ὁ ἐςρατήγεις. 

1122. ΟΥ̓Δ᾽ ΕΣΘ᾽ ΟΠΟΥ͂. οὐδ᾽ 
ἔςι τόπος, ὅπϑ--ΚΟΣΜΗΣΑΙ, ἤγεν 

τάξαι, ἀφ᾽ οὗ ποσμήτωρ ποιητικῶς ὃ 

βασιλεὺς, ὃ ὃς "ὸ παρ᾿ αὐτοῖς ταγὸς 
λέγεται, ἀπὸ τοῦ τάτιειν' εἔξι δὲ τὸ 

““ἂν οὕτως" οὐδέ ἐσι τόπος, ὅπϑ ἔκεϊ!ό 
σοι νόμος ἀρχῆς κοσμῆσαι τοῦτον, 
«σλέον παρ᾿ ὃ ἔκειτο Ὁ τῶδε κοσμῆσαξ 

ὝΠΑΡΧΟΣ, ὃ ὑπὸ ὠρχὴν ἄλλων; , 
ὥδμδν δὲ, ἀξίωμα. 

1127. ΚΟΔΑΖΕ. δίδασκε τοὺς 
ἀρχομένας ὑπὸ σοῦ" ἢ τρὺς σεμνοὺς 
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1130, ΟΥ̓ ΤᾺΡ ΤΊ ΤῊΣ ΣΉΣ. ἀντετίϑει γάῤ τις, ὅτι διὰ τὴν 
Ἑλένην ἡ ςρατεία ἐγένετο" ὅπερ οὖν ἔϑλιθεν αὐτὸν ἀνεσκεύασεν. ΟἹ 
ΠΟΝΟΥ͂ ΠΟΛΛΟΥ͂ ΠΛΕΏ. οἱ φιλοκίνδυνοι, οἱ ττλήρεις τῶν πόνων", 
λέγει δὲ τοὺς μιδ)οφόρους" οὐχ ὥσπερ μιδϑοφόρος τις ἐπὶ μιδγῷ ἐςρα- 
τεύσατο. ΑΛΛ’ ΟΥ̓́ΝΕΧ᾽ ΟΡΚΩΝ. τῶν γὰρ ἀριςέων συνελϑόντων 

ἐπὶ τὴν τῆς ᾿Ελένης μνηςείαν, ὁ Τυνδάρεως πάγϊας ὅρκος ἀπήτησεν συνα- 
γωνίσεδγαι τῷ γαμᾶντι αὐτὴν, καὶ ςρατεύσειν, εἴ τις ἁρπαγὴ γένοιτό 
περὶ τὴν Ἑλένην, τῷ γήμαντι. ΣΟΥ͂ Δ᾽ ΟΥ̓́ΔΕΝ, ὅλως γάρ σε οὐκ᾿ 
εἶχεν ἐν ἀριϑμῷ" πεποιϑὼς δὲ ᾿Αγαμέμνονι, ὑδρίξει ΜΙενέλαον" συνάδει 
γὰρ τῷ" (Ἰλ. Θ. 281.) Τεῦκρε, φίλη κεφαλή. 

1137. ΟΥ̓Δ’ ΑΥ ΤΟΙΑΥΤῊΝ ΓΛΩΣΙΞΑΝ. ὑποτίϑησι τῷ Τεύ- 

κρῳ πραὔσαδγαι τῆς κακηγορίας, καὶ μάλιςα ἐν τοιούτῳ καιρῷ, ἐν ᾧ 
ἐπιξούλευτός ἐςιν" ἢ τὸ ΕΝ ΚΑΚΟΙ͂Σ τοῦτο δηλοῖ" Οὐκ ἐπιτρέψει ἡ 
συμφορὰ ἄλλο τι νῦν πτράσσειν, ἢ ποερὶ τὸ ἐνεςὸς κακὸν γίγνεδϑαι. 

1142. ΚΑ᾽ἾΝ ΨΙΛΟΣ: τὰ τοιαῦτα σοφίσματα οὐκ οἰκεῖα τραγῳ- 
δίας" μετὰ γὰρ τὴν ἀναίρεσιν ἐπεκϊεῖναι τὸ δρᾶμα ϑελήσας, ἐψυχρεύ- 
σατο, κὰὶ ἔλυσε τὸ τραγικὸν πτάϑος. Β. 

1146. ΚΤΕΙΝΑΝΤΑ ; ΔΕΙΝΟΝ. 3": Ϊ »" ὁ μὲν εἶπεν, ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ" 
ὁ δὲ τῆς φωνῆς ἀντιλαμβάνεται" τὸ δὲ τοιοῦτο κωμωδίας. μᾶλλον, ἢ 
τραγῳδίας. 

1154. ΨΗΦΟΠΟΙΟΣ. μιᾷ ψήφῳ φασὶ κυ μϑένω τὸν Αἴαντα 
ὑπὸ Μενελάε. 

λόγες. Κολάξειν, τὸ σσα!δεύειν; ἀφ᾽ ὃ 
κεκολασμένα ἤϑη, τὰ πεπαιδευμένα" 
γ»ἡ ἀκόλαςα, τὰ ὠπαίδευτα. 

1128. ἈΤΈΡΟΣ; ὁ ἕτερθο, Το 

ΣΟΝ ΣΤΟΜΑ, τὸς σὺς λόγες. 

1138. ΚΑΝ ὙΠΕΡΔΙΚ᾽ Η, καν 

ὑπερξολικῶς ὦσι δίχαια" οἱ ἀξεμφεῖς 

λόγοι ὦ μὴ ἱλαροὶ λυσγῦσι, κἀν ὦσιν 

ολικῶς δίκαιοι. 

1130. ΣΜΙΚΡΑ ΦΡΟΝΕΙΝ, ἐπὶ 

ταπεινοφρονεῖν» ᾧ ἐγωντίον τὸ ὑψηλῷ 
φρονεῖν, κ᾿ μεγάλα φρονεῖν, ἢ ὑψηλο- 
Φρονεῖν. ΜΈΓΑ ΚΟΜΠΑΣΕΙΑ͂Σ, με- 

γαλοῤῥημονήσειας. ΑΣΠΙΔ᾽ ΕΙ .ΛΑ- 
ΒΟΙΣ, εἰ συςάδην πολεμήσειας" συ- 
σάδην μάχονται οἱ συμβάλλοντες τὴν 
μάχην ἐγγύϑεν" “ἰκροβολίζονται, δὲ οἱ 
μακρόϑεν βέλεσι μαχόμενοι, ἀφ᾽ οὗ 
ἀκροξολισμὸς, ὃ ὃ κοιγῶς ἀνεμοπόλεμθ:. 

ΚΥΤΕΙΝΑΝΤΑ ΜΕ. ὅσον ἐπ᾿ αὐτῷ 
δηλονότι. ΔΕΙ͂ΝΟΝ, μέΐα, ἄξιον ϑαύ- 

μᾶτος. 

1147. ΤΩΔῈ Δ᾽ ΟΙΧΟΜΑΙ, ὅ ὅσον 

τὸ ἐπὶ τότω ἀπόλωλα. ἈΡΕΝΕΑ »ὠτί- 

μὲς “τοίει, ᾿Ατιμάζω, τὸ : καταφρονῶν" 

ἀτιμῶ δὲ; τὸ ἄτιμον «ποιῶ, "ἢ ἡτιμω-" 
μένος ἐπὶ θ᾿ αὐτοῦ κατὰ Ὁ παϑητικὸν 
παρακείμενον ἐν τῇ τρίτη συζυγίᾳ. 

1140. ΨΕΞΑΙΜΙ, σῶν πποιή- 
σαιμι- 

1151. ΤΟΥΣ Τ᾽ ΑΥ̓ΤΟΣ. ἤγουν 
τὸς «πολεμίας, αὐτὸς αὑτοῦ, ὠντὶ τοῦ 
ἐμαυτῷ, ἐκ ἐῶ ϑάπῆειν. ΠΟΛΕΜΙΟΣ 
ἩΡΟΎΣΤΗ ΠΟΤΕ, ἤγεν «ροράτης 
πολέμε ἐγένεϊο κα]ὰ σοῦ. ἸΠολέμιος, ὃ 
ἐπ᾿ ᾿ ὠναδϊρίας “χώρας ἐχϑρός" ἐχϑρὸς 

δὲ, ὃ ἀπὸ ἡ αὐτῆς. ΚΛΕΠΤΗΣ ΨΗ- 
ΦΟΠΟΙ͂ΟΣ, ἤγεν δύλιος κριτὴς αὐτοῦ 
ἐφωράϑης. 

.1155. ΤΟΔ᾽ ἜΣΦΑΛΗ, τὸ  κρί- 
σεως. 

1166, ΠΟΛΛ᾽ ΑΝ ΚΑΚΩΣ, ἢ- 
Ε 
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1158. ΟΥ ΜΑΑΛΟΝ Η ΛΥΠΗΣΌΟΜΕΝ, συνεχδοχιχῶς" λείπει 
τὸ λυπηϑησόμεϑα, ἵν᾽ ἢ" οὐ μᾶλλον λυπηϑησόμεϑα, ἢ λυπήσομεν" τοῖ- 
ἐσι» πλέον λυπήσομέν σε ἀντιβαίνοντα ἡμῖν, ἢ λυπηϑησόμεϑα ὑπὸ σοῦ" 
ἢ οὕτως" μᾶλλον ἦλνι σοὶ εἰς ἀνίαν τὅτο τὸ ἔ ἔπος, ἢ λυπήσομεν" ἤτοι 
πλέον λυπησόμεν ἔτι, ἢ ἐλυπήσαμεν. 

δῦ 

116ρ. ΕΤΩ ΔῈ Γ᾽ ΑΝΔΡΑ, καὶ οὗτος ἀἰνίτίεται» ὡς ἐφ᾽ ἑτέρᾳ Ὁ τὸν 

λόγον «ποιούμενος. 

1180. ΚΑΜΟΙ ΓᾺΡ ΑΓΞΧΊΙ͂ΣΤΟΝ. οὐδαμῆ ὑπείκει ὃ Ῥεῦχρος" 

κἀμοὶ δὲ; ΔΝ αἴογιςόν ἐςιν ἀνέχεδδοή σα φχυαροῦντος. ᾿ 
1184. ΣΠΕΥ͂ΣΟΝ. ὁ Χορὸς ταχύνει τὸ ταφῆναι! τὸ δῶμα, πρὶν 

παρα ίενέδγαι τοὺς ᾿Ατρείδας. ΚΑΠΕΤΟΝ, τάφον. ἘῸΝ ΑΕΙΜΝΗ- 
ΣΤΟΝ. τὸν ἐσόμενον τοῖς ἀνδρώποις τάφον ἀείμνηςου. ΕΥ̓ΡΩΈΝΤΑ, 
δεσήμμένον, δκωληκώδη. 

1187. ΟΙΔΕῈ ΠΛΗΣΊΟΝ. πάρεξιν ἡ Τέκμησσα μετὰ τοῦ παιδός" 
ἐχ ὅτι δὲ ἱκανὰ τὰ «προύόσωπα φυλάξαι τὸ δῶμα, ἀλλ᾽ ὅτι χινῆσαι 
δυνατά. 

1102. ΠΡΟΣΤΡΟΠΑΙΟΣΣ, προςετραμμένος αὐτῷ, ἢ ἱκετεύων, 
ἹΚΤΗ͂ΡΙΟΝ ΘΗΣΞΑΥ͂ΡΟΝ. τὰς Φπολλὰς ἱκεσίας, ἢ τὸ τλῆϑος τῶν 

ἱκετευόντων. "Ἄλλως" τὸ ἱκέσιον κτῆμια' λέγει δὲ τὰς τρίχας. 
«ἃ, 

γ8ν πολλὰ ἂν κακὰ κακῶς κλέψειας 
σὺ, ἤγϑον μϑὰ κλοπῆς ἐρίάσαιο λάθρα. 

1160. ΤΟΝΔ᾽ ἘΣΤΙΝ ΟΥ̓ΧΙ 
ΘΆΠΤΕΟΝ, ἔγεν οὐκ ἄξιόν ἐςι ϑά- 

πῆειν ἐόνδε. ᾿ΘαωπΊέον, κοινῶς" ϑαπῆέον 
ἐςὶν, ᾿Αὐικῶς' οἱ γὰρ ᾿Ατῇ]ικοὶ ἀπὸ 5 
δυνήϑυς ὦ εὶ ὁ τὸ χθαμαλᾷ ἃ “' λό[ον ἐ ἐπαί- 

ροντες, ἐπεὶ εὗρον ἐν τὴ συνηϑείᾳ τὸ 
ϑαπήηέον, τὸ ποιητέον, ᾧ τὰ ὁ ἀκολε- 
ϑίας. ταύτης χωρὶς «σροδδήκης τινὸς Μ- 

γόμενα; «ρος ιϑέασιν αὐτοῖς τό ἐξ, ὃ 
συνυπηκθέτο ἔξωϑεν -αρὼ τοῖς κοινοῖς» 
ἵνα καινώτερον Ἐὶ λόγον ἐργάσωνται. 

1102. ἘΦΟΡΜΉΣΑΝΤΑ, το 
ΠΛΕΙ͂Ν, ἤ ἤγὲν ἐπὶ τὸ σλεῖν δρμήσωαν- 
ταῦ τὸ δὲ ὁ δρμήσαντα, ἀντὶ Θ΄ πσαρορ- 
μήσαντα ἐπὶ καιρῷ χειμῶνος. ΠΑΡ- 
ΕἸΧῈ ἑαυτὸν δηλονότι, τοῦ ϑέλοντι ναῦτ 
τίλω, ὥξε καταφτατεῖν. ΔΑΒΡΟΝ, 

σφοδρὸν, ϑρασύ. ΧΕΙΜΏΝ, μεγῴλη 

ζάλη ἁ ἀνέμε. ἙΑΤΑΣΒΈΣΕΙΕ, καῖα- 
παύσειε' “ὸ «ἂν' ὅτω δὲ ἴσως ἂν 

κατωπαύσειε ᾿ σὲ, καὶ τὸ σὸν ϑρασὺ 
σόμα κατὰ τὴν πολλὴν βοὴν, μεγάλη 

ζάλη ἀνέμϑ ἔπ μικρᾷ νέφος πνεύσασα.. 
1170. ΕΝ ΚΑΚΟΙΣ. ἡ ἐν αἰντὶ ἃ 

ἐπί ὃς ἐφύξριζε ταῖς δυσυχίαις τῶν 
“«λησίον. ΕἸΣΙΔΩΝ, ἰδὼν, ΜΗ ΔΡᾺ 
ΚΑΚΩΣ. δρῶ σε κακῶς, μετὰ αἰτια- 
τικῆς,» τὸ δρῶ σε κακὸν, ὁμοίως. ΑΝ- 

ΟΛΒΟΝ, ἀνόητον᾽ ὄλβος γὸ κυρίως ἢ 
Φρόνησις. ἘΝΟΥΘΕΤΕΙ, ἐδίδασκε, 
ἨΝΙΞΑΜΗΝ, εὐγόχως «αρείκασα. 

1178. ΠΎΘΟΙΤΟ, ἀκόσειε. ΔΟ- 
ΤΟΙΣ ΚΟΔΑΖΕΙΝ, διὰ λόγων σωφρο- 
νἵζειν, κεῖνον δηλονότι, ᾧ ῳ τινε “πάρες:!ν 

ὠναϊκάξειν. ΚἌΦΕΡΠΕ, ὥπέρχϑ:, ΜΑ- 
ΤΑΙΟΥ͂, ἀνοήτου. ΦΛΑΥΡ᾽ ἜΠΗ, 

φλύαρα. ἘΡΙΔΟΣ, φιλονεικίας. 
1188. ΣΠΕΥ͂ΣΟΝ ΤΆΧΥΝΑΣ: 

καὶ ἐπίτασιν λέγετρη τῆς σπουδῆς. 
ἘΝΘᾺ ΚΑΘΕΞΕΙ, οὗτος δηλονότι, ὃ“ ἡ 
εὐρώεντα τάφον, τὸν ὑπὸ ἕ βροτῶν, 
δηλονότι ἐσόμενον, ὠείμνηςον. 
.1180. ΠΕΡΙΣΤΕΛΟΥ͂ΝΤΕ, κοσ- 

μήσοντες. ΠΡΟΣΤΡΟΠΑΙ͂ΟΣ, “πρὸς 
αὐτὸν τετραμμένος" πυροτροπὴ δὲν τὸ 
μίασμα. 
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117. ΕΞΗΜΗΜΕΝΟΣ, ἐνεδϑεριο μένος, ἀφῃρημένος. 
1201. ΥΜΕΙ͂Σ ΤΕ. καλῶς ἐγείρει “οὺς ςροϊιώτας «πρὸς βοήϑειαν: 

τὸν δὲ παῖδα πρὸς οἶκτον δ ρδέλυθβια ̓ ἡλικίαν. ΚΑῚΝ ΜΗΔΕΙ͂Σ 

ΕΑ. "ἀδδθοδνοηήρένῳ, φασὶ, τὸ πάντα ἐπὶ αὑτῷ ἀνατιϑέναι, ὅτι μόνος 

πρατήσει τῶν ἐχθρῶν βυαξομάνομ" ῥητέον οὖν ἔρεϊ πὸ φιλοςοργίας πάνϊα 

λέγει ὑπομενεῖν.. 

1204. ΤΙΞ ΑΡΑ ΝΕΑΤΟΣ. ὁ Χορὸς πάλιν καιϑ' ἐαρυὸν τα ολΆ 
νος, ἐν ἀναλογισμῷ γίγνεται; καί φησι' Τίς ἄρα ἡμῖν ὁ ἔσχατος τῶν. 
ἐτῶν ἀριϑμὸς τῶν “σολυπλάγκϊων ; ἐς πότε λήξει ὁ ἀριδμὸς τῶν ἐτῶν. 
ἐμοὶ τοόνες σαρασκευάξωΐ ; τεϊξξι τῶν κατὰ πόλεμον μόχϑων. ΠΟ- 

ΛΔΥΠΛΑΓΚΤΩ͂Ν. καθὸ πολλὰ πλανώμεϑα ἐν ἀλλοδαπῇ.. ΕΥΡΩΔΗ. 
σκοῖεινὴν καὶ ἀερώδη τοῖς Ελλησιν" ἢ σεσηπυῖαν, ἔνϑα ἔχρονίσαμεν. 

1211. ὨΦΕΛῈ, ΠΡΟΤΈΡΟΝ. ὄφελε πρότερον ἀφανὴς γενέδθοι 
ἐκεῖνος ὁ ἀνὴρ, ὁ τορῶτος εἰσενεγκὼν εἰς “Ἕλληνας πολεμιςήριοαι ὅπλα, 

ὡς ἅμα τῇ εὑρέσει ἡκόντων τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τὸ ἀδικεῖν. ΠΟΝΟῚ 
ΠΡΟΓΌΝΟΙ ΠΟΝΩ͂Ν. ἢ παλαιοὶ, ἢ ἀρχηγοὶ τῶν πόνων, οἷον ὁπότε 
εἰσαγωγὴ τῶν ὅπλων ἐγένετο" ἐ δεῖ δὲ ἀπειροκάλως ζητεῖν, τίς πρῶτος 

ἐχρήσατο ὅπλοις. 

1104. ΙΚΤΗΡΙΟΝ. ἑτήριοι κλά- 
δι, δι΄ ὧν ποιοῦνται τὰς ἱκετηρίας, τὸ 
ἱκτήριος ϑησανρὸς ὃ ὁμοίως. 

1107. ΕΞΗΜΗΜΕΝΟΣ, οἱκτεϑε- 

ξισμένος, ἀφηρημένος. 
Δ 1068. ΑΥ̓ΤΩΣ, ὡσαύτως" ὥσπερ 

ὠπὸ 8 ὅτος γίνεται οὕτως ἐπίῤῥημα 

“αρὰ «τοῖς κομοῖς, Ὁ, δηλοῖ δύο' ΣΛμΟ: 

ξάνεταν γὃ ἢ ἐντὶ ῶ' κατὰ τοῦτον Ὲ 
τρόπον, "ἢ ἔχει. ἐνταποδαϊικὸν τὸ ὡς, 
οἷον, ὅ' ὅτως «σοιῶ, ὡς ἐκέλευσας" ὶ αὐὶ 
φ᾿ ὡς ἔτυχεν. Οὕτως ἀπὸ τοῦ αὕτη, 

τὸ αὕτως παρὰ ποιηταῖς, κατὰ τὰ 
δύο ταῦτα σημαινόμενα" λέγεται γὰρ 
τὸ αὕτως ἢ ἀντὶ κατὰ τοῦτον τὸν 

τρόπον, ἐφ᾽ ὦ σημαινομένῳ " τὸ ὦ ὡσαύτως 
λέγεται «ἀρὰ τοῖς κοινοῖς μετὰ τοῦ 
ὡς» ᾽ὦ ἀντὶ τοῦ ὡς ἔτυχεν. 

ΠΤΕΜΝΩ ΠΛΟΚΟΝ. σὺν τιῦ λόγῳ 
ἐκκόηδει ὃ Τεῦκρος "ἢ Σ -«λόκαμον τῆς 

αὑτοῦ κεφαλᾶς." ἜΧΟΥ, ἅπ|ς ξ' σα- 
πρός. ἘΣ Τ᾿ ἘΓῺ ΜΟΛΩ͂, ἕως -ἂν 

ἔλϑω. 
1904. ΝΕΈΑΤΟΣ, ὁ ἔκχατος, καὶ 

γεώτη, ἢ ἐρζάτη" ἀφ᾿ οὗ νήτηγ κατὼ 

κρᾶσιν, ἢ τελει]αΐα χορδὴ ἃ μδσικῆς. 
ΕΣ ΠΟΤῈ ΔΉ ΞΕΙ. μέχρι πότε παύς- 
σεται ὃ ἀριϑμὸς ἣ᾽ - «πολορρόφων ἔ ἐτῶν, 

ἐπάγων ἐμοὶ τὴν ἀτελεύτητον βλάξεν 
Ἕ «πολεμικῶν καμάτων, κατοὶ τὴν σή- 

πέσαν ἡμᾶς Τροίαν τῷ Χρόνῳ ; ῃ τὴν 
Τροίαν λέγω, τὴν αϑλίαν μέμψιν τῶν 
Ἑλλήνων, δεοὲ τὴν ἐν αὐτὴ δηλονότι 

χρονίαν Ὡ) τριβήν, 
1211. ὭΦΕΛΔΈ. πὸ τοῦ ὀφείλω, 

ὠφειλον, "ἢ ἐκβολῇ φ, ὄφελον, ὃ ἐξ 
ἀνάγκης γράφεται διὰ τοῦ ὡ" ταΐοσ ἔα, 

δὲ ἀ «ἀεὶ μετοὶ ἀπαριμφάτεν" λέγξαι καῇ 
μετὰ ᾧ οὔκ, οἷον, σὅμ φελον, ἢ μέϊὰ 
φοῦ ὡς" "ὦ Ξ μὲ, ὃ Φ οὐκ, «ροτώσσο-. 
μένε τοῦ ὡς" οἷον, ὡς μὴ ὄφελον, ἢ ὧκ 

ὠφελον" οἷον, ἐπεὶ ἐγένετο «όδε, ὡς ἐκ 

ὥφελεν, γενέδδ αι δηλονότι συνυπακόε- 
τάι ηὃ ἐξ ἀνάγκης τὸ ἀπαρέμφατον" 
.» ἐπεὶ “παρεγενόμην; ὡς μὴ οὔφελον, 

«ταρανγενίδϑαι δηλονότι" αφ' οὗ ὄφελες 

ἐστὶ δεύϊέρε, ὸ ὄφελεν ἐπὶ τρίτο λαμ- 
(άνεται δὲ ἀντὶ Θ᾽ ἔπρεπεν" ὄφελον δὲ 
ἐπίῤῥημα ἃ ἀντὶ τοῦ εἶϑε, διὰ τοῦ 0; ὸ 
τάσσεται ἀεὶ μετὰ εὐκτικῦ, ἢ μετα 
Ε2 
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1218. ἘΚΕΙ͂ΝΟΣ ΟΥ̓́ΤΕ ΣΤΕΦΑΝΩΝ. ᾿ἐκέῖνος ὃ εὑρὼν τὰ 

ὅπλα, ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ, οὐ ξεφάνων, οὐ κύλικος, οὐκ αὐλῶν τέρψιν μοι 

ἔνειμιεν" ἀλλὰ πᾶν, φησὶ, τερπνὸν ἐξέκοψεν. Ἥδιςος δὲ ὧν ὁ Σξοφοκλῆς, 
πάλιν ἐπὶ τὸ ἴδιον ἦϑος ἔκλινεν ἐν τοῖς μέλεσιν, ὅϑεν ἡὶ μέλιτῖα ἐκλήϑην 

ΟΥ̓ΤΟΒΟΝ, ὅμαδον, ἦχον: ἘΝΝΥΧΙΑΝ, τὴν ἐν σσαννυχίσιν; ἢ τὴν: 

ἐκ κοίτῃ. ἘΡΩΤΩΝ, τῶν ἐρωτικῶν" καὶ ἄκαιρον μὲν περὶ ἐρώτων μιε--΄ 
μνῆδγαι ἐν τοῖς παροῦσιν" ὅμως δὲ ἀκολεϑίαν ἔχει πρὺς τὰ προκείμενα. 

ΑΜΕΡΙΜΝΟΣΣ ἤτοι πσολυμέριμνος, οἷον μὴ σκοπῶν «περὶ ϑυμηδίας 
μηδὲν, ἀλλ᾽ ἐν δρόσοις ξεγγόμενορ! ἅπερ ἔς! μοι μοημάδυνα εἰς τὸν ἀεὶ 
χρόνον, ἣ ἐνταῦϑα κακοπάϑεια" ἢ ἐν οὐδεμιᾷ 'μερίμνῃ ὧν, ἢ μόνον προὶ 

τῶν πσολέμων. 

1220. ἘΝΝΥΧΊΙΟΥ.. τῆς νυκϊερινῆς ἐφόδα τῶν πολεμίων, καὶ τῶν 
βελῶν ἀλεξητήριον ἦν ὁ Αἴας. Ν᾿ ὙΛΑΕΙΝ. ἔνϑα ὑλώδης ἐξοχὴ τῆς 
ϑαλάτίης" εὔχονϊοι δὲ ἀπαλλαγῆναι ἐπὶ τὰ οἰκεῖα" γενοίμην ἂν, φησὶν», 
ἐπὶ τὴν ἄκραν πλάκα τῷ ἸΞενίϑ" διὰ γὰρ Ξενίϑ ὁ πλᾶς ἑοῖς ἀπὸ Τροία. 

ἐπὶ Σαλαμῖνα. ΤΑΙ ΙΕΡΑΣΞ. φιλοτέχνως εὐφραίνει τὲς ἀπρϑμάνανι 

διὰ τῶν ἐπαίνων τῆς ᾿ΑτΊ]ικῆς. 

1240. ΚΑΙ ΜΗΝ ΙΔΩΝ. ὁ Τεῦκρος ἀκηκοὼς ἥκειν τὸν ᾿Αψαμάν 

μνονα, ἔρχεται μετὰ σπεδῆς. 

1245. ΤΗΣ ΑΙΧΜΑΛΩΠΊΔΟΣ: τῆς Ἡσιόνης. 

1247. ΚΑ Π’ ΑΚΡΩΝ. ἐπ᾽ ἄκρων δακτύλων ἔθαινες γαυριῶν. 
ΟΥ̓ΔῈΝ ΩΝ. ἐδὲν μὲν ὧν διὰ τὴν δυσγένειαν. ΤΟΎ ΜΗΔῈΝ δὲ, 
τοῦ Αἴαντος τελευτήσανῖος. 
“1250. ΔΙΩΜΟΣΩΏΩ. γράφεται ΔΙΩΡΙΣΩ. 

«“αρεληλυϑότος χρόνε" λέγεζαι τοῦτο 

ἐνίοτε μετὰ τοῦ ὡς, οἷον, ὡς ὄφελόν γε 

τὸ σὲ κακοδοξίῳ νενεκρωμένον. 
1222. οὔτε ἐννυχίαν, ἤγουν νυχῖε- 

ρινὴν τέρψιν ἔδωκεν ἐμοὶ ἔχειν ἐν τῷ 
ἰαύειν, τοτέσιν ἐν τῷ κοιμᾶοδοι" ἀλλὰ 

ἀπὸ τῶν ἐρώτων. ἔπαυσεν, ἐμὲ δηλονότι. 
ΙΑΥΕΙΝ, ὥσε ἀνύειν, διατελεῖν. 

1220. ΚΑῚ ΠΡῚΝ ΜΕΝ, Ὁ πρό- 
ΖΈρον μὴν ἦν ἐμοὶ ὃ ϑούριος Αἴας βὰς 

λακτήριον Ψ νυκτερινοῦ δείματος τὸ τοῦ 

““ολέμϑ. ΑΝΕΙ͂ΤΑΙ, δέδοται, συγκε- 
ὥρηται. 
1234, ΓΕΝΟΙΜΑΝ. εἴϑε γενοί- 

μὴν» ὅπε ἐγὶν ἐπὶ τοῦ πόντϑ τὸ σύν- 
δένδρον αἱ αἰκρωτήριον, τὸ κλοζόμενον ὃ ὑπὸ 
Ω ἁλὸς, λέγω ὑπὸ τὴν , ἄκραν. πλάκα; 

ἤγαν γῆν, τοῦ Σϑνίθ, ἀντὶ τοῦ ὑπὸ τὸ 

ἄκρον τῆς γῆς Φ'᾿ Σενίε" ἔξι δὲ τὸ  Σύ- 
νιον ὄνομα ὠκρωτηρ ρίϑ. 

1242. ΣΚΑΙΟΝ ἘΚΛΥΣΩΝ. 

ΣΤΟΜΑ, ὠντὶ τοῦ σκαιὸς λόγες, ἤ- 
γψὸν κακὸς, ἀφήσων. Σκαιὸν, τὸ κα-. 
κὸν, τὺ τὸ ἀπαίδευτον, γὼ τὸ ἀριςερόν. 
ΤΛΗΝΆᾺΙ, τολμῆσαι. ΑΝΟΙΜΩΚ- 
ΤΕΙ, χωρὶς οἰμωγῆς, ἀτιμωρήτως. ΧΑ- 
ΝΕΙΝ, εἰπεῖν. ----σὲ δὴ αἰγέλλεσιν ἐμοὶ 
τολμῆσαι εἰπεῖν ἕτως ἀνοιμωκτεὶ τὸ ᾿ 
χαλεπὰ ῥήματα. 

1254. ΣΤΑΝΤΟΣ, συξςάδην μα- 
χεσαμένε. 

1256. ΠΙΚΡΟΥ͂Σ, «αιχροποιοὺς, 
εἰς πικρίαν ἡμῶν" σικρὸς ἀγωνας ἐοί-- 
καμεν κηρύξαι Τοῖς ᾿Αρίείοις τότε ἕνεκα. 

Ἕ ᾿Αχιλλεΐων ὅπλων, εἰ σανταχοῦ 
φανοίμεϑα κακοὶ ἐκ Τεύκρε" ἐν ὡς τῷ 
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᾿ 1260. ΕἸΚΈΕΙ͂Ν. οὐκ ἐΐξετε καὶ ἐμμενεῖτε τοῖς κεχριμένοις. ΠΟΛ- 

ΑΟΙΣΙ. πιϑανῶς. ΚΑΚΟΙ͂Σ ΒΑΛΕΙΤΕ,. ἀντὶ τοῦ βλαδφημήσετε 
ΟΙ ΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΙ͂. οἱ ἡτ]ηϑένϊες ἐν τῇ κρίσει" τῶτο δὲ πρὸς τὴν 

ἐπιχείρησιν τῇ Αἴαντος. ΟΥ̓Κ ΑΝ ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ. γεν- 
ναῖος ὁ λόγος" εἰ ὁ ἡτϊώμενος ἰδίῳ δικαίῳ πὰριφ νόμοενος πάλιν μάχοῆο, 

αὶ οὐκ εἴξει τοῖς κεκρὶ μένοις, οὐδέποτε χατάρασίς οἰκο ὉΘΙΣ ΟΠΙ- 

ΞΘΕΝ, τοὺς ἡτ]ωμένες. : 

1267. ΑΛΛ’ ΕἸΡΚΤΕΟΝ. δεῖ, φησὶν, ἐ ἐμμένεν. τοῖς “ἅπαξ φρρι- 
μένοις" ἐπειδὴ δὲ αὐτοῦ τὴν κατὰ σῶμα ἀρετὴν καὶ ἰορὺν διαδάλλξιν οὐ 

δύναται, εἰς ἀφροσύνην αὐτὸν λοιδορεῖ. 
“1272. ΤῸ ΦΆΡΜΑΚΟΝ. τὸ τῆς μάςιγος. 

1280. ΤΗΝ. ΒΑΡΒΑΡΟΝ ΤᾺΡ ΤΛΩΣΞΞΑΝ. σκώπῆει αὐτὸν εἰς 

τὴν μητέρα. 

1281. ΕἸΘ᾽ ὙΜΙ͂Ν. ἐπεὶ ἐ συμβελεύει διὰ τὸ εἰλῳρθεν: ἀξίωμα 

ὁ Χυρὸς, ἐν τῇ εὐχῇ τὴν γνώμην κατέϑηκε. 

1283. ΦΕΥ͂ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ. ποεριπαϑὴς ὁ ὁ λόγος εἰς ἀχαρι- 

ςίαν ἐννεύων, ὅτι τούχεϊα ἤπραψὶ ἥ χάρις τϑ ἀποϑανόντος.᾿ 

ΒΟ τρέπεται τὸ κα εἰς γ ἀπὸ 

8 ἐοίκωμεν᾽ ἐν δὲ τῷ ςίξω, τὸ Ὑ εἰς 3) 

ἀπὸ τῷ ςυγήσω, τυ ςύξαι. 
1261. ΚΑΚΟΙ͂Σ λόγοις δηλονότι. 

ΒΆΛΕΙΤΕ, λοιδορήσεϊε. 

1262. ΞῪΝ ΔΟΔΩ ΚΕΝΤΗ- 
ΣΈΘ᾽, λάθρα σφαξέϊε: ΟΙ ΛΈΛΕΙΜ- 
ΜΕΝΟΙ, οἱ νικηθέντες, ὠπολειφϑέντες" 
ἐκ μεταφορᾶς ἀπὸ τῶν δρομέων. ᾿ 

1264, ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΝΌΜΟΥ, 
εὐταξία, ἣν ὃ νόμος σποιεῖ. 
“1266, ΤΟΥ͂Σ ΟΠΙΣΘΕΝ, τοὺς 
ἀπολειπομένες, τοὺς γικωμένος" ἀπὸ 
μεταφορᾶς Ἢ δρομέων ταῦτα λέγεται. 
ἉΛΛ᾿ΟΙ ΦΡΟΝΟΥ͂ΝΤΕΣ ΕΥ͂, ἢ ἤγουν 
οἱ φρόνιμο; ἀρατᾶσιν, "ἢ “«ρρὸς τοῦτο 

ἐπάγεται τὸ ΜΕΡᾺΣ ΔΕ βοῦς ὦ ὧν τὴν 

πλευρῶν, γῦἡ τὸ ἑξῆ ἧς. ΟΡΘΟΣ, ἤγουν 
κατ᾽ εὐθεῖαν εἰς τὴν ὁδὸν αν 
Ἑσαρακλίγων. 

1274. ΑΛΔ᾽ ΗΔΗ ΣΚΙΑΣ." ὑπὲρ 

ἀνδρὸς εἰ ἐκ ἔτι ζω; ἥος, ἀρὰ μα σκιᾶς, 
τατέσιν ἀννυπογάτο, 

- 4275. ὙΒΡΊΖΕΙ͂Σ, ὑδρικικὰ λέζεις. 
ἘΞΕΛΕΥΘΕΡΟΣΤΌΜΕΙΣ, ϑρασύλο- 
γεῖ;, λαξραγυρεῖς. ὉΣ ΕἸ ΦΥ͂ΣΙΝ, 
κατοὶ φύσιν, ἤγεν κατὰ τὸ γένος. Ἐ- 

ΔΕΎΘΕΡΟΝ. νόμος ἦν ̓ Αϑόνησι, τὸς 

ἐξὲ ἑταίρας ἢ δούλης τεχϑέντας μὴ δη- 

μηγορεῖν. ΜΑΘΟΙΜ᾽ » γοήσαιμι. ΟΥ̓Κ. 
ἘΠΑΊΙΩ, οὐ νοῶ. 

“1289. ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΧΑ- 

ΡΙΣ, ἤγθν ἢ ὀφειλομένη τῷ τεθνηκότι. 
ΤΆΧΕΙΑ ΤΙΣ, ἀντὶ τοῦ τάχιστα. Τὸ 
Ὧὸ ΤΙ ζητεῖ οὐσίαν πράγματος, οἷον, 

τί τόδε ἐςὶν, ἄνθρωπος τυχὸν, ἢ ἵππος 3 
τὸ δὲ ΤΙΣ, ὑπόσασιν ἢ «πρόσωπον; 
οἷον, τίς ὅδε ἐγὶ, Σωκράτης τυχὸν, ἢ 

Πλάτων; » τίς, πόϑεν εἷς αὐνδρῶν 5 

ἐν “φούτῳ γοὶρ δ ἐρωτῶν οἶδε ἃ ἿΣ ὅτι 

εἰνὴρ, πρὸς ὃν τὴν ἐρώτησιν «ποιεῖται» 

ζητεῖ δὲ τὔνομα, ᾧ ἂν οὗτος τῶν ἄγλων 
ἀνδρῶν χωείζοιτο' ἐπεὶ δ «ρὸς τό τις 

ἐκ ὄνομα μόνον ὡπαντῷ κύριον, ἀλλὰ 

σὺν ἐπιϑέτῳ ἐνίοτε κύριον, οἷον, τίς 

ὅδ᾽ ἐσὶν ὃ ἡδὺς Λακχιανός ; ἢ διὰ τῶτο ὃκ 

ὀνόματι μόνον κυρίῳ τό τις ὑποτάσσε- 

ταιν ΕΝ ἔςιν ὅτε καὶ ὴ ἐπιϑέτω, οἷον, 

Λϑκιανός τις ἐποίησε τ τάδε; κὶ» ὁ λε- 
κιανὸς ἡδὺς τις ἐςίν. Ἐνταῦϑα οὖν ἢ 

ΧΑΡῚΣ ἐπίϑετον ἔχει τὸ ΤΑΧΈΕΙΑ 
ὄνομα, εἰ τῦῷ ἄλλως τοῦτο ἐπιῤῥημδϊεκὴν 
ἔχει σημασίαν, διὸ μετὼ τῷ ΤΙΣ αὐτὸ 
ἐπάγεται, καὶ ταχεῖα τὶς αὕτη λέγε 
Ἐ 
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1286. ΟΥ̓́ΣΥ ΠΟΛΛΑΚΙ͂Σ. οὐκ ἀξιῦται τῆς παρὰ σϑ μνήμης» 

οὗ πολλάκις, ὦ Αἶαν, προεκινδύγευσας ἐν τω ρώϑὰ πονοῦϑ Ὁμηρικόν" 
(1λ.1..822.) ΟΥ̓ ον 

Αἰεὶ ἐμὴν ψυχὴν τϑῤνδρνιόβαννᾳ σολεμίξων." ἘΠ 

1290. ΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΈΕΤΣ: καλῶς πρὸς τὸ; ριλραὴ 
ΠΡ βάντος, ἢ τᾶ γάντοῦν οὗπερ οὐκ ἐγώ :. 

1201. ΕΡΚΕΩΝ, λείπει ἐντός. φ 

1295. ΟΥ̓ΔΕ ΞΥΜΒΗΝΑΙῚΙ ΠΌΔΙ σρὸ "ἢ τ : βάδερ ὃς »"- 

φἄντος. 
1801. ΚΑ ΚΕΛΕΥΣΤΟΣ. ὙΑΡΝΝ φησιν αὐτὸν ἀναςῆνοι δὲ 

τὸ μονομάχιον, ἐπαινῶν αὐτὸν. ἐκ ὍὉμηρικῶς: ΟΥ̓́ ΔΡΑΠΕΤῊΝ 

ΤΟΝ ΚΛΗ͂ΡΟΝ. ἐδὲν σσανεργήσας πατρὶ τὸν χλῆρον, ἀλλ᾽ εὐξάμενος 
λαχεῖν αὐτόν, Τοῦτο δὲ ἱςορεῖτοι περὶ ἹΚρεσφόντε καὶ τῶν ᾿Αριςοδήμου. 
παίδων, ὅτι τανούργαις ὁ Κρεσφόντης βῶλον ὑγρὰν εἰς τὴν. ὑδρίαν τοῦ 

ὕδατος ἔδαλε κληρεμένων ὍΝ Μεσσήνης. Οὐκ ἄτοπον δὲ τὸν Τεῦκρον 
ἀλη ᾿Αγαμέμνονι, ὑπὸ τᾶ πάϑθα προαγόμενον". ὰὶ γὰρ ̓Αχιλλεὺς 
οὐκ ἀπέογετο λοιδορίας, καὶ οὐκ ὧν ἐν τοιούτῳ σάϑει. ΑΛΛ᾿ ΟΣ ΕΥ- 

ΛΟΦΟΥ͂. ὅξις κλῆρος ἐκ τῆς νῆα, κυνῆς ἔμελλε ΨΥ ἜΗΝ τὰ 

ἅλμα τῷ Αἴανῖος. 
᾿ὖ Ὁ Χ Ν᾽ ἃ ᾿ ὼ Δ -Ν εὐ ιν 

μ 

Δ)οῤῥεῖν' κατα ταῦτα λέγεται» ὼ τὸ 
ὅτις» Ὁ, τὸ ὁποῖός τιν καὶ τὸ ΓΟ ὅςις 
νοεῖται ἐπὶ κυρίϑ ὀνόματος" τὸ δὲ ὁδ- 
ποῖός τις» ἐπὶ ἐπιϑέτϑ᾽ ὡς “παρὰ Δ.- 

κιανῷ" Τὸ δὲ ὅλον οἱ δῆμοι οὐκ ἐξετά- 
ᾧοννες τίς ἐσιν ὃ τοῖς πρώγμασιν ἐφε- 
κηκώς" εἴτε καλὸς δηλονότι, εἴτε τὸ 

ἐγαδίον, ἅπερ ἐπιεικῶς λέγεδ. ΠΡο- 

ΔΟΥ͂Σ᾽ ΑΔΙΣΚΕΤΑΙ, καταλαμ «- 
γεξο!, ἀσροδεδομένη» ἢ προδοῦσα, τὸν 
τεθνηκότα δηλαδή, ΟΕ ΣΟΥ͂ τ΄ οδ΄ 
Ὡ ΝΗΡ. εἰ σᾷ γε) ὦ Αἴας, ὅδὲ ὃ ὡνὴρ 

σόν ἔτι ἔχει μνήμην. 
1287. ΠΡΟΥ̓ΚΆΜΕΣ, σροηγω- 

υνίσω. , : 
.1291. ἜΡΚΕΩΝ, ἐντὸς τῶν ἑρκές- 

ων» ἤγεν τείχιες: ἘΓΚΕΚΛΕΙΣΜΕῈ" 

ΝΟΥ͂Σ. ὁ. ἐν ἀντὶ 9 ἐγτός. ἘΝ ΤΡΟ- 
ΠΗ͂ ΔΟΡΟΣ, ἐν. ἡτη. τοῦ φολέμε. 
Τρόπαιον, ἡ ἣ νίκη: Ἐπ δὲ, ἡ ἡτῖα" 
τρόπαιον, ἐπὶ τῶν διωκόντων “τροπὴν 
ἐπὶ τῶν διωκομένων. ΔΚΡΟΙΣΙΝ. Η- 

ΔΗ, ἐπὶ μὲν τοῖς ἄκροις, ναυ]ικοῖς ἑδὼω- 

λίοις, ὄψον υσυςρώμασι, σανιδώμασι 

τῶν γεῶν» φ πυρὸς ̓ἤδη ἀναρίμρξν. καὶ 

ἀναφλεγομένε. ἌΡΔΗΝ. αἴρω, τὸ α 

φανίζω, κὸ τὸ διψῶ; ἀφ᾽ ὃ ἄρδην, ἀντὶ 
δ᾽ μετεώρως Ὁ κέφως, ὁ ὡς ἐνταῦϑα: τὰ 

ἀντὶ φ ἀφανιξικῶς., “ὦ ὅμθ, 

1208. ΣΥΜΒΗΝΑΙ, συρλϑεῖν; 
βαίνω, τὸ «ορεύομαι, ἀφ᾽ οὗ ὗ τὸ συμ-- 
ξῆναι ἐνταῦϑα" τῷ ἵραμο» ἀφ᾽ οὗ 

βάσις ἀνδριάντος, ἽΛΑΧΩΝ, κληρω- 
ϑείς" ἀφ᾽ οὗ λαχμὸς, ὃ κλῆρος» σσονὴ" 

τικῶς. 
ΚΑ ΚΕΛΕΥ͂ΣΤΟΣ, ἢ αἰὐϑόρμηϊος. 

Τὸ σπᾶν τῷ οὐ μνημονεύεις, ὅτε αὖϑις 
ὃ Αἴας χληρωϑεὶς, αὐϑθόρμεος, ὁ ὦ περι- 

μένων τὸν προτάξοντα, ἐμονομάχησε 
μετὰ ποῦ Ἕκτοξος, 

1302. ΔΡΑΠΕΤΗΝ, ἐνσήδυν 
εἷς πὸ Ἁἰα φεύγειν. ΚλῆρθΘ., δὲ ὃν 
ὠκληρθντο᾽ γὴ λῆρος, αὐτὸ τὸ χλη- 
ροῦσϑαι. ΑΡΟΥΡΑΣ. χέρσος, ἢ ξηρὰ 
γ᾽ ἄφερα, ἡ Ἰροτριασμένη" λήϊον, τὸ 

ἔχον. ἀξάχνας χωράφιον. ΑΛΜΑ 

ΚΟΥΦΙΕΙΝ, πήδημα κῶφον σοιήσειν" 
ἅλμα, «άλμα, νἢ πήδημα, ταυτόν, 
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1308. ΟΥ̓Κ ΟΙΞΘΑ ΣΟΥ ΠΑΤΡΟΣ: εἰκότως κα αὐτὸς τὰ ὅμοια 
ἐξεῦρεν" ἐν δὲ εἰπὼν ᾿Αγαμέμνων, μυρία ἤκεσεν. ΜΗΤΡΟΣ ΕΞῈΕ- 
ΦΥΣ ΚΡΗΣΣΗΣ: οὐχ, ὡς βαρβάρων τῶν Κρητῶν ὄντων, ὀνειδίζω 
αὐτῷ τὰ «περὶ τῆς μητρός" ἀλλ᾽ οἷον, ἐξ ἀλλοφύλων γέγονέ σοι τὸ γέ- 
νος. ΕΛΛΟΙΞ ΙΧΘΥΣΙΝ. ἤτοι ἀφώνοις. Ἢ ἱςορία ἐν ταῖς Κρήσ- 

σαῖς Εῤρυπίδε, ὅτι διαφϑαρεῖσαν αὐτὴν λάϑραι ὑπὸ ϑεράποντος, ὁ πατὴρ 
Ναυπλίῳ «“αρίδῶκεν, ἐντειλάμενος ἀποποντῶσοι" ὁ δὲ οὐκ. ΝΗ, 

ἀλλ᾽ ἐνεγγύησε Πλειϑϑένει. 

᾿ 1318. Η ΦΎΣΕΙ ΜΕΝ ἮΝ ΒΑΞΣΙΛΈΤΪΑ. ἀνασκευάξε; τὰ εἰρη- 
μένα περὶ δυσγενείας αὐτοῦ. ΤΟΥ͂Σ ΠΡῸΣ ΑἸΜΆΤΟΣ, τὲς συγ- 
γενεῖς" Ἰσὼς δερδικῶς εἰς τὸν ΑἸανῖα, ἵν᾽ ἡ περιπαθὴς ἡ χέξις. ΩὩΘΕΙ͂Ξ 
ΑΘΑΠΤΟΥ͂Σ. πιϑανῶς τπιάλιν εἰσέβαλεν εἰς τὸν λόγον τῇ δράμαῖος.: 

.1326. ΤΡΕΙ͂Σ ΟΜΟΥ͂ ΞΣΥΓΚΕΙΜΕΈΝΟΥΣ. ἐμὲ, καὶ δαυτὸν, κοὴ 
Μενέλαον" οὐ γὰρ λέγει περὶ τῆς Τεχμήσσης τὸ τοῦ παιδός" ἐλεεινὸς 
γὰρ ὃ λόγος, ἐκ ἀπειλητικός. : 

1928, ΘΑΝΕῚΝ ΠΡΟΔΗΛΩΣ. ἀντὶ τοῦ λαμπρῶς, ἀνδρείως" 
λέγει δὲ ὅτι ταῦτα ἃ βούλεδγε περὶ τὸν Αἴανῖα δρᾶσαι» πρότερον ἐ ὃρά- 

- σεέτε, πρὶν ἢ χἀμὲ ἀποκϊεῖνα!" ἀποϑνήσκων μέντοι σὺν ὑμῖν ἀπολῦμει. 
1881. ΒΟΥΛΗΣΗ ΠΟΤΕ. μονα μεληϑήσῃ; ὡς ποροπετὴς εἰς ἐμὲ 

εὑρεϑεὶς, ὃ μὴ ἀδοδώλλωδᾶς παρὰ μι ἀρχἐίϑὰ ἀμυνᾶμαι γάρ σε" ἢ Ρ" 
λήσῃ ποτὲ νὰ δειλὸς ΒΑΡ καὶ μὴ ὑπ ̓ ἐμοῦ ἀγαιρεϑῆνοι.. 

ΠΟῚ ΒΛΈΠΩΝ. ἤγϑν εἰς’ ποίαν εὐγέ- 
γείαν σὴν ἀφορῶν ταῦτα λέγεις ; 

1308. ΟΥ̓Κ. ΟΙΣΘΑ. οὗ γιγνώ- 
σεις Πέλοπα Τὸν σὸν τρύπαππον δῆα 
εἰρχαῖον, βάρβαρον Φρύγα, ὃς τῷ σοῦ 
Φατξὸς φορούπῆρξε τσατῆξ᾽ ᾿Ατρέα 3, 
ὄντα δηλονότι, δυσσεβέςξατον, «ροϑέῇ « 
τῷ ἀδελφὼ δεῖανον ἀπὸ σαρκῶν τῶν 
ἰδίων τέχνων, ὃς ἔσπειρέ σε; 

1318. ΕἘΠΑΚΤΟΝ, ἐπείσακτον 
μϑιχόν. Ὁ ΦΙΤΥ͂ΣΑΣ, ὃ γεννήσας. 
Φυτεύειν, τὸ τῇ γῇ φυτὸν ἐνθεῖναι" Ψι- 
λὸν τὸ φυ τὰ βραχύ" φυτύειν, τὸ σπεί- 
ρει» ποιητικῶς, ὃ σπαράγεται ἀπὸ τοῦ 
φῖτυς, ὃ πατήρ ὦ καὶ μακρὸν, ὃ καὶ 
ἐνταῦϑα τῶ “ποιητὴ τέτακιε" τοῖς δὲ 

ὕξερον ἡμαρτήϑη. ἘΦΗΚῈΝ » ἐπέταξε 

δοϑῆνωι εἰς Ἁϑαιφϑοράν. ΤΑ ΠΡΩΤ᾽ 
ΑΡΙΣΤΕΥ͂ΣΑΣ, τὰς ὃ πρώτης μοίρας 

εἰνδραγαϑίας ἀνδραγαϑήσας. 
1918. ΦΥΣΕῚ, γένει" ἐπὶ γένους 

λέγεται κυρίως τὸ φίσω- ἐπὶ δὲ τῶν 
υἱσϑετεμένων, τὸ ϑέσει" νὰ οἰδὺ τούτων 
μετάγετωι ταῦτα νᾧἡ ἐφ᾽ ἕξερα 

1318. ΒΑΣΙΛΕΙΑ, βασδῶς, ἈΜὁ- 

μέδοντος ϑυγάτηρ᾽ ὑκλελεγμένον ἢ αὖ- 

τὴν δῶρον Τελαμῶνι ἔδωκεν Ἡρακλῆς. 

ΒΛΑΣΤΩΝ, βλακήσας, εἰς φῶς προ- 

ἀχϑείς. ΤΟΥΣ ΠΡῸΣ ΑΙΜΑΤῸΣ, 
τοὺς ὠπὸ γένες. ΤΟΙΟΙΣΔ᾽ ἙΝ ΠΟ- 

ΝΟΙΣΙ, τοιαύταις ἂν συμφόραις. 
1326, ΒΑΛΕΙΤΕ ΧΉΜΑΣ. ἑαυ: 

πὸν λέγει, "ὃ τὴν Τέχμησσαν, Ὁ Σ Ἐὐ- 
ρυσάκην. 

2827. ἐπεὶ καλόν μοι προδήλως 

ὑπὲς τῶδε ποναμένῳ μᾶλλον ἀποθανεῖν, 
ἢ ὑπὲρ ἡ σῆς γυναικὸς, ἢ νῦὐἡ ὑπὲς τῆς 
γυναικὸς λέγω τῷ σοῦ ἀδελφῦ. 

1332. δειλὸς μ᾽ ϑρασὺς ἐναντία 
κακὰ ὑπερβολὴν ἔ ἐχρνξα .᾽ ἔλλενψην" 

μέσον δ τούτων. “ἢ ἀνδρεία. ΗΝ Ἐ- 

ΜΟΙ, ἤγον ἢ ἐν ἐμοί, 
ΡΑ 
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1358. ἈΝΑΞ ΟΔΥΣΞΕΥ͂. ἵνα μὴ ἴῃ αὐτῶν εἰς μακρὰν ἣ φιλο- 

γεικία, διαλλακϊὴν εἰσήνεγκε τὸν ᾽Οδυσσέα" τοιοῦτον γὰρ ὁ καιρὸς ἐζή- 
πει" εἰσήκται δὲ ̓ Οδυσσεὺς, ὡς σοφὸς καὶ ἀμνησίκακος. ᾿ 

1886. ΒΟῊΝ ΑΤΡΕΙΔΏΝ. οὐκ ἐξ ἑτοίμι φησὶν ὅτι ἥκοι ἀναςε- 
“λῶν ᾿Αγαμέμνονα, ἀλλ᾽ ἐπιμελόμενος τί τποράτ]ϑσιν οἱ βασιλεῖς" τὴν δὲ 
ἑαυτοῦ γνώμην ἐδήλωσε διὰ τοῦ ΑΛΚΙΜΩ, ΝΕΚΡΩ, ὅτι γεριάίαν αὐ- 
τοῦ ἐδήλωσε ἐᾳ ταλορτήλη διδάσκει δὲ ὁ λόγος; ὅτι οὐ δεῖ κατὰ τεθνεώ- 

τῶν λέγειν» κἂν ἐχϑοοὶ ὦσιν. 

1380..- ΓῺ ΓΑ͂Ρ ΑΝΔΡΙ. μιν ἐνὸς ὁ ̓ Οδυσσεὺς; δὺκ εὐθὺς ΜΕΝ 

ϑέμενοῦ τῇ ὀργῇ ἔςι γὰρ συγγνώμη καὶ τῷ κακῶς εἰπόντι, ἐὰν κακῶς 

φῆλον ἀμάνησαι δι Ἀόγρν, ὁ δὲ βνοώρὰς οὔτε μὴνερμηῃ αι ̓ Οδυσσέα διὰ 

τὸν ἀδελφὸν; οὔτε ἀντιλέγει διὰ τὸν καιρόν.. : 

1345. ἘΞΈΣΤΙΝ ΟΥ̓͂Ν. "δαιμόνιος ἣ ἐπιτήρησιρ ἡδέρῶτο γὰρ ὅ ὅτι 

““άντες ἄνϑρωποι πρὸς τὸ ἀληδὲς ἀψανδνίῶσω καὶ ἀντιλέγϑσι" ᾿τὸ δὲ 

ἑξῆς" ἔξεςιν ἐμοὶ τῷ φίλῳ σξ εἰπόνῖι. τἀληθῆ, ὰ ὃ τὰ ἑξῆς. ΞΥΝΗΡΕΤ- 

ΜΕΙ͂Ν, συμφωνεῖν; νημκνάν ὡς πρότερον; ἐκ ἀραλτην, τῶν. "κοινῶς 

ἐρεσσόντων. - 

1851. ΜΗΔ Η ΒΙΑ ΣΕ. μὴ ἣ ἀνλοε βιασάδω: σε, ὥςε πρᾶξωὶ 

τι παρὰ τὸ "δίκαιον᾽ τεῖϊές!,, μὴ; ὑπὲρ τοῦ ἐνδείξαδγαι τότῷῳ τὴν ἐξασίαν, 

σριμοίδῇξ, τὸ. δίκαιον. ΚΑΜΟΙ ΓΑ͂Ρ ἫΝ ΠΟΘ᾽. ἱκανὸς ὁ λόγος εἰς. 

πειδὺ, ὅτι κἀγώ. ποτε ἐχϑρὰς ὧν; ἐνδέδωκα νῦν διὰ τὸ δίκαιον. «-- - 

1361. ΑΝΔΡᾺ ΔΟΥ ΔΙΚΑΙΟΝ. δύναται καὶ ἐπὶ τὸ μισοῦνϊος 

1338. ΚΑΙΡΟΝ, εἰς καιρὸν, ἐγ- 
καίρως. ΞΎΝΑΨΩΝ, αὐτὸς δηλονότι 

εἰς μάχην, ἀλλὰ λουλύσων, χωρίσων, 
παρεγένε, 

1397, ΟΥ̓́ΤΑΡ ΚΛΎΟΝΤΕΣ. 
ὦρα 5 ὃ ὃ πάνυ αἰρκεὺς λόγες αἰκόομεν, 

ὦ ἄναξ ̓ ᾽οδυσσεῦ, ὑπὸ τοῦδε ξ' δρὸς 
ὠρτίως ; μ" 

1341, λόγῳ ἤκεσεν αἰοκρὼ;, ὸ γ) 
αὐτὸς ἔργῳ ἐποίησεν ἐμὲ αἰρκρά. 

1342. ΤΙ ΤΑΡ Σ΄ ἘΔΡΑ͂ΣΕΝ, 

τί δέ σε ἐποίησεν τοιοῦτον, ὥξε τὸ ἐπέ- 
χειν σον βλάϑφην : 

1348. ΟΥ̓ ΦΗΣ᾽ ΒΑΣΕΙΝ, δια- 
“σείνεται ὃκ ἐάσειν, ΑΜΟΙΡΟΝ, ἀμέ- 

τοχον" ἀλλὰ Ἁἰατείνεται ϑάψειν αὐ- 
τὸν πρὸς βίαν ἐμοῦ. ΒΙΑΝ λέγει, ἣν 
βιάζεται αὐτόν. 

1345. ἔξεςιν ὃν φίλῳ εἰπόντι τώ- 
ληϑῆ, οὐδὲν ἔλατῖον ἢ πρότερον συνη- 

εετμεῖν. σοι» πετέςιν, ὥσπερ πρότερον 
συμφωνεῖν σοι» φίλῳ εἶναι. ΞΥΝΗ- 
ΡΕΎΜΕΙΝ, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν τὴν 
αὐτὴν εἰρεσίαν ἐρεσσόντων 1 μὴ ἔναν- 
τιθμένων. ΕἸΗΝ ΟΥ̓Κ. ΑΝ ΕΥ ΦΕΟ- 
ΝΩ͂Ν, εἰ μὴ φίλε. ἀκέσαιμι, σοῦ δὴ- 
λονότι. ΝΈΜΩ, ἀντὶ τῷ ἔχω. ᾿ ᾿ 

1351. Η ΒΙΑ, ἢ δυναςεία. ΤΗΝ 
ΔΙΚΗΝ ΠΑΤΈΙΝ, ἀντὶ τοῦ κατὰ- 

φρονεῖν τῷ δικαίε, ΕΧΘΙΣΤΟΣ, πονυ 
ἐχϑρὸς, μώλια βεμισημένος. ΕΚΡΑ- 
ΤΗΣΑ, ἐγκρατὴς ἐγενόμην. ΑΔΔ' 

ΑΥΤΟΝ ἘΜΠΑᾺΣ: ἄλλ᾽ ὅμως ἐγὼ 

ὄντα αὐτὸν ἐμοὶ ἔχϑιον ἐκ ἂν ἀπα- 
ξιώσαιμι, ὥςτε μὴ ὁμολογεῖν, καὶ τὸ 
ἑξῆς. ΑΤΙΜΑΖΟΙΤΟ ΣΟΙ, ὑδρίζοῆο 
ὑπὸ σοῦ. 

1861. ΑΝΔΡΑ δα οὐ δίκαιον δὲ 
βλαπῖειν σε τὸν ἄνδρα τὸν ἀνδρεῖον εἰ 
ϑώνοι, δ᾽ ἐὰν μισῆς. ΤΟΥ͂Δ ΥὙΠῈΡ- 
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εἶναι". τὸν ἐδυλὸν ἐ δεῖ βνηδικορεῖν' δύναται καὶ ἐπὶ τῷ μιδθμένε Ω τεῖε-. 
λευτηκότος" τὸν ἐδ)λὸν οὐ δεῖ βλάπϊεδγαι, οὐδὲ ἂν μισόμενος ἢ" εὖ- 

χαταλλάκϊως γὰρ δεῖ πρὸς τοὺς ἀγαδύὰρ ἔχαν. 

1367. ΤΟΝ ΤΟΙ ΤΥΡΑΝΝΟΝ.. ὁ λόγος ὅτι οὐ -σάντη τῷ 5 διαίῳ 

ἀκολεθητέον, ἀλλά τι πρὸς τὸ συμφέρον ῥέπειν χρὴ τὸν τύραννον" ἀπρε- 

πὲς γὰρ ὑπὸ ᾿Αγαμέμνονος ὁμολογεῖδλαι!, ὅτι πᾶς τύραννος. ἀδικεῖ ὑπὸ 

τῆς ἐξεσίας, τοερὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ἔργων ταύτην τοροδαλλόμενος. -- 
1368. ΑΛΛ᾽ ΕΥ̓ΛΕΓΟΥ͂ΣΙ. κατὰ κοινοῦ τὸ ΡΑΔΙΟΝ. «ἔςιν ἂν 

ὃ ὥς τοιοῦτος" ἀλλὰ ῥάδιόν ἐς! τοῖς καλῶς συμδολεύεσι φίλοις τιμὰς 
νέμειν; ἀντὶ τοῦ, ἐμοὶ καλῶς σοι συμβελεύονῖι τιμὴν ἀπόδουν, τετές:ιν 
ἄκεσόν μου. 

1360. ΚΛΥΕΙΝ ΤΟΝ ΕΞΘΛΟΝ. ἄκρως αἱ ἈΑΝΥΛΗΩ ὃ. μὲν 

᾿Οδυσσεὺς ἐ ἐπὶ τιμῇ τῶν φίλων ὑφεῖνοι τὸν βασιλέα τῆς ἐξεσίας σαρα- 

καλεῖ" ὁ δὲ ἀντιςρέψας φησὶν, ὅτι τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα χρὴ πείϑεδθαι τοῖς 

βασιλεῦσι. 
1373. ΤΙ ΠΟΤΕ; ΠΟΙΗΣΕΙ͂Σ. ἐν , ἐρωϊήσει ὁ ὁ λόγο ποδακάς τις 

ἔσῃ πρὸς ἐχϑροὺς, καὶ τί αὐτοὺς διαϑήσεις δεινὸν, ὁπότε ὅτως ὑπὸ γεχρϑ 

ἥτίησοι ; ντσ' τὸ 

1375. ἘΜΠΛΗΚΤΟῚ ΒΡΟΤΩ͂Ν. οἱ μὴ τὐηδε τῇ, ἀρχαίᾳ 

ἀρεῖ καὶ νὰ φιλίᾳ, ἄφρονες παρὰ τοῖς ἄνθρώποις. ΓΑλλως. ΕΜΠΛΗΚΤΟΙ, 

χᾶρῳι, εὐμετάθολοι" ὀνειδίξει δὲ ᾿Οδυσσεῖ, ὡς εὐμεταθλήτῳ" οἱ τοιᾶτοι 
ἂν ἔμπληκῖοι παρὰ τοῖς βρσίοις λέϊονται, ὡς αὶ Ὅμηρος" ( Ὁδ. ὙΠ 185, ) 

͵ ᾿Εμπλήγδην ἕ ἕτερέ γε τίξι μερόπων ἀγϑρώπων. ὃ 

1376. Ἡ ΚΑΡΤΑ. πρὸς ταῦτα ᾽Οδυσσεὺς τργν; ὅτι ἐκ τς τῇ 

ταυτότητι μένει τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος" ἀλλὰ ποτὲ μὲν δλοι εἰσὶ, ποῖὲ 
δὲ ἐχθροί" πολὺ, φησὶ, τῦτο ἀνθρώπων ἐςὶ, τὸ καϊὰ καιρὸν μεταδάλ- 
λεῦϑαι εἰς φιλίαν, ἢ εἰς ἔχθραν. 

ΜΑΧΕΙῚΣ ἘΜΟΙ, ἤγεν ὑπὲρ τούτου 
μάχῃ ἐμοί, 

1365. ΟΥ ΓᾺΡ, ΘΆΝΟΝΤΙ. ἤ- 
γ8ν ϑανόντι δὲ ὦ χρή σε τροσεπεμρῆ- 
γαι" τοτέσι, » πρὸς τῷ μισεῖν ἐπεμπη- 

1371. ΜΕΜΝΗΣ,, αναλογίζο. 
1374. Ἡ ᾽ῬΡΕΤΗ. ἢ ἀρετὴ αὐτοῦ 

δηλονότι, ηΐων ἢ ἀνδρεία. ΠΟΛΥ, ἂντὶ 
ᾧ᾿ πλέον. ἘΜΠΛΗΚΤΟΙῚ ΒΡΟΤΟΙΣ, 
᾿παραπλῆγες «αρὰ τοῖς βροτοῖς" οἱ 

δῆσαν ἐπὶ Ὦξ λὰξ ἐναγλομένων λέγεϊαι 
τὸ ἐπεμίῆναι. ΜΗ ΧΑΙΡΕ, ἤγεν μὴ 
ππρόσκεισο. 

1869. ΚΛΎΕΙΝ, χρὴ δ ἀγαϑὸν 
ἄνδρα ὑ ὑπακούειν τῶν βασιλέων" τεῖϊέςι, 
πρέπει σε εἴκειν ἐμοί, ᾿Εὥῷλὸς, ὃ ἐϑε- 
Ἧ μαχόμενος, ἤγθν ὃ ἀνδρεῖος καὶ 

τούτα ὃ ἀγαϑός. 
1870. ΚΡΑΤΕΙΣ, νικᾷς τοὶ» ὑπὸ 

- τῶν Φίλων νικώμενος. 

τοιοίδε φῶτες, οἷος ἦν ὃ Αἴας δηλονότι 

εἰς μώχην ἑαδίως μεταβαλλόμενος, 

ἔμπληκτοί εἰσι «αρὼ τοῖς βροτοῖς" 

«τρὸς ὃ ἀπαντᾷ ὃ ̓ οΟδυσσεύς" "Ὄντως 

«λεῖςοι» καῇ ἄλλοι δηλονότι; γῦν εἶσι 

φίλοι, τὸ κατὰ τὸ ἐπιὸν ἀλγὼς πρόξε- 
γοί. Ἔμπληκτος, επόπληκιος, καὶ 

ππαραπλὴξ »ταυτό" λέγεται δὲ ταῦτα 
ἐπὶ Ὁ ἐκτετραμμένων τὴν ψυχήν. 

1878. ἘΠΑΙΝΕΙΝ ΟΥ̓ ΦΙΛΩ, 
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1380. ἘΝΔΙΚΟΥ͂Σ. ὁ μὲν τὸ τῆς ἀνδρείας, ὁ δὲ τὸ τῆς δικαιοσύ- 
γνής ᾿σροθάλλετο. 

1382. ΚΑΙ ΓᾺΡ ΑΥ̓ΤΟΣ. ᾿ὸὶ γὰρ αὐτὸς ὑπόκειμοι τῇ ἱμάῳ τό- 
Χῇ» τῇ ἀνϑρωπίνῃ" ἢ καὶ αὐτὸς ἵξομαι πρὸς τὸ ϑάψοι αὐτόν 

1388. Η ΠΑΝΘ'᾽ ὉΜΟΊΑ. ὄντως πάντα τὰ ἀνθρώπινα ὅμοια" 

“σᾶς γὰρ ἄνϑρωπος τὴν οἰκείαν ποραγματεύεϊοι σωτηρίαν" ἔχει δέ τινα 
δυσκολίαν" καὶ ἔςιν ὅτως κοινὸν ἔγκλημα τῦτο τοῖς ἄνϑρωποις, τὸ ἐϊνομ 

'ἕκαςον φίλαυτον" τὅτο οὖν ἐγκαλεῖ τῷ ᾿Οδυσσεῖ ὁ ̓ Αγαμέμνων" ὅτι 
εὐδοξίαν σοι ἐργάζετοι τὸ ὑπείκειν ταφῆνοη τὸν ΑἸανῖα, ὀδαμῆὴ τὸ κεχα- 
ρισμένον ἑτέρῳ διαπράττεις" ὦ ὁμολογεῖ ᾿Οδυσσεὺς τὸ δίλαυῖον, ἵνα μὴ 
δόξῃ τοᾶσιν ἀντιλέγειν. 
; 1398: ΑΠΟ ΤΟΥ̓ΔΕ;. ἀπὸ ταύτης τῆς ἡμέρας ἀγγέλλομαι αὶ ση- 

μαίνω αὐτῷ φιλίαν. ΣΥΝΘΑΠΤΕΙΝ ΘΕΛΩ. καλῶς τὸ ΘΡΔΩ, 

᾿εἰ ἐπιτρέποι. γέε- 

1308. ΑΡΙΣΤ᾽ ΟΔΥΣΞΕΥ. εὐγνωμόνως τορὸς τὸ παρὸν ὁ Τεῦ- 
ρος ϑεραπεύει τὸν ᾿Οδυσσέα, καϊατιϑέμενος καὶ τὴν πρὸς αὐτὸν ἔχθραν. 

ΚΑΙ Μ᾽’ ἘΨΕΎΞΑΣ,. ψευϑῆνοαι ἐποίησας τῆς ἐλπίδος, ἣν κακὴν ἐἰ-- 
χον τοερὶ σέ. 

1408. ἘΠΊΒΡΟΝΤΗΤΟΣ, ὃν εἰώϑαμεν λέγειν ἐμθρόντητον. 

ὠποδέχεδαν οὖκ εἴωθα, ἥγεν οὐκ εἴωθα 
δκληρὸς εἶν. ΨΑΒΕΤΕ, δείξεις. 

1980. μᾶλλον Σὰ οὖν ὑμᾶς δείξω 

ασᾶσι τοῖς Ἕλλησιν ἀνδρας δικαίους. 

ἌΝΩΤΆΑΣ, συμβῥελεύεις. 
1382. ΕΓΩΓΕ ἄνωγα δηλονότι" 

καὶ γὺ αὐτὸς ἘΝΘΑΔ᾽, ἤγθν εἰς ἢ 
ϑαάνατον, ἀφίξομω" ἐπειδὴ μέλλω καὴ 
αὐτὸς ἀποθανεῖν, ϑέλω Ἵ ϑανόντα 
ϑάπῆειν. 

1888. Ἡ ΠΑΝΘ᾽ ΟΜΟΙΑ. ὄντως 

«ἂς ̓ ονὴρ συμφέροντα ἑαυτῇ σώντα 

“«σονεῖ". τὸ γὸ ΟΜΟΙΑ, ἀντὶ τοῦ συμ- 

Φέῤοντα; ἁρμόδια. ΠΟΝΕῚ, ἐργάζῆαι. 

ΤΩ ΤᾺΡ ΜῈ ΜΑΛΔΟΝ. τίνι γὰς 
ἄλλῳ δηλονότι, ἤ ᾿ἤγαν. τίνος ἀλλ χάριν 
εἰκός ἐς, πονεῖν ἐμὲ, μᾶλλον Ω χάριν 

ἐμαυτθ; ΣῸΝ ΑΡΑ. τὸ ὥρα ἀντὶ ὃ 
δή. ΩΣ ΑΝ ΠΟΙΗΣΗ͂Σ. καϑὰ, ἤγεν 
καϑ' ὁποῖον δὴ τινα τρόπον ἂν φοιή- 
σης. ΠΑΝΎΑΧΗ, ἐν σᾶἄσι. 

1387. συγκατάϑεσις συνγυπακόε- 
τον πρὸς ἣν ἐπάγεται πὸ ΑΛΛ᾽ ἘΥ 
Τ᾽ ἘΠΙΣΤΑΣΟ. τοῦτο μὲν ποοίήσω" 

ἐλλ᾽ εὖ γε τῶτο ἐπίσασο, τὼ τὸ ἑξῆς, 

1380. ΚΑ ΚΕΙ ΚΑῚ ΑΔ ΩΝ, 
ἐν τῷ “λδὴ ΩΝ ἐν τὴ “παρούσῃ ζωῇ, 

τοτές νῦἡ ζῶν ᾧ ἀποϑανὸν ὃ ὁμοίωξ. 
1303. ΤΑ͂ΠΟ ΤΟΥ͂Δ᾽, κατ τὸ 

ἀπὸ τοῦδε, κατὼ τὸ ἑξῆς, ΑΥΤΕΛ- 
ΛΟΜΑᾺΙ, ἀντὶ τοῦ ἐπαγγέλλομοι!» 
ὑπιοχνθμιαι. ὈΔΙΡΑ 

1306. ΣΥΝΘΑΠΤΈΙΝ ΘΈΛΩ, 
σὺν ὑμῖν δηλονότι ϑέλω ϑώπηειν" σὺν 
σοὶ ϑαάπηω τόνδε. Διῆῶς δύναται γο- 
εἴσϑαι ὃ ὅτος ὃ λόγος" ἢ ὅτι ἢ σὲ ϑά- 
φἥω μετὰ τῦδε᾽ ἢ ὅτι τῶτον ἐγὼ γὺ σὺ 
ϑάπηομεν. 

1300. Μ᾿ ἘΨΕΥ͂ΣΑΣ ἘΛΠΙ͂ΔΟΣ, 

ψευδῆναι ἐποίησας «προσδοκίας, τῆς 
πρὸς σὲ δηλαδή. 

1401. ΠΑΡΕΣΤῊΣ ΧΈΡΣΙΝ, 
συνεμάχησας ἔργῳ, οὐ λόγω’ τοῦτο δὲ 
λέγεται ἐπὶ τῶν μετὰ σπεδῆς ἐργαζο- 
μένων τι, 

1403. Ο ὙΠΙΒΡΟΝΤΗΤΟΣ, ὃ 

ἐμβρόντητος, ὃ ὑκτραπεὶς τῶν φρενῶν 
ἀπὸ ἤχϑ βροντῆς. ΛΏΒΗΤΟΝ, ἰφό- 
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“11. ΤΑΦΟΥ ΜῈΝ ΟΚΝΩ. με ρεζρῃν: ὃ εὐορημιόνως τοῦτο φρὴν 

ὁ Τεῦχρος. : 
1418. ΕἸΜ᾽ ἘΠΑΙΝΕΣΑ͂Σ Το ΞΟΝ. πιϑανὴ ἣ ἑξοδὸς δι τὴν 

σαεδὴν τῆς ταρῆς" πολὺς οὖν ἤδη χρόνος, ἀφ᾽ οὗ τετελεύτηκεν ὁ Αἴας, 

καὶ ἤδη δεῖ αὐτὸν ταφῆνοι. 
1421. ΤΑΧΎΝΕΤΕ. με καί ὀρύξαϊε. ἘΠΊΚΑΙΡΟΝ, εὔὕ- 

καιρον" καιρὸς γὰρ ἤδη καὶ τούτϑ, ὥςε ἀπολῦσαι τὸ σῶμα καὶ καὸ- 

ἄραι. ᾿ 
1423. ἘΚ ΚΛΙΣΊΑΣ, τῆς σκηνῆς. ΙΛΗ͂, σύξημα᾽ κυρίως δὲ φα- 

τρία. ὙΠΑΣΠΙΔΙΟΝ, ἐνόπλιον. 
-1426. ΠΑΙ ΣῪ ΔΕ: τραϊκὰ καὶ ταῦτα, ἡὶ πάϑες ἐχόμενα. ΣΥ- 

ΡΙΓΓΈΣΞ, ἀναδόσεις. ΜΈΛΑΝ ΜΕΝΟΣ. ἀντὶ τῷ τὴν δύναμιν τοῦ 

Αἴανῖος. ΑΞ ΦΙΛΟΣ: ὅςις τῶν παρόνϊων φίλος ἐςὶ, σπευδέτω εἰς 

τὴν ταφήν. ΤΏ ΠΑΝΤ᾽ ΑΓΑΘΘΩ. οἱ τοιοῦτοι ἔπαινο; περὶ τῶν ἰδίων 

λεγόμενοι ποεριπαϑέςεροί εἶσιν. 
1435. ΗΕ ΠΟΛΛΑ ΒΡΟΤΟΙ͂Σ. οἰκείως ἔχει τοῖς ἀπαλλαχϑήσε- 

ὅ)α! μέλλεσιν ἣ τελευϊαία γνώμη; ὅτι πλεῖςά ἐς! τοῖς ἀνθρώποις γνῶναι 
ἐπ᾿ αὐτῶν τῶν τοραγμάτων γιγνομένων" τορομηϑείᾳ δὲ ἀδύνατον χρή- 

Ὀριςον ΤΟΙΓᾺΡ ΣΦ᾽ ΟΛΥΜΠΟΥ. 
δι ὃ αὐτοὺς ἐν ᾿Ολύμπῳ θεῶν τῶ 

κά, ἔχων Ζεὺς, μνήμων τε; τῶν 
Η μάτων δηλονότι, ἤ ̓ Εριννὺς, ἢ ταῦ 
μιεύδσα τὰς τιμωρίας, Γ τελεσιεργὸς 
Δίκη, κοὶ τὸ ἑξῆ ἥς. Ἐρινῦς εἶσιν αἱ 

κατάραι; "ὦ ἔφοροι Ψ καταρῶν ϑεαί, 

1410. ΣΕ Δ΄ Ω. σὲ δὲ, ὦ φείῥμω 
πατρὸς τοῦ γεραιοῦ Λαέρτε, ἕνεκω κὲ 

τάφο, ἤγεν ἐνταφιασμϑ, δέδοικα ἐ ἐᾷν 
ἐπιψαύειν τοῦδε, ἼΘκνος, ὃ φόξος, τὸ 
ἢ ἀναξολῆ. 

1418. Κ᾽ ΕΙ ΤΙΝΑ ἄλλον δηλον- 
ὅτι ἀπὸ τοῦ ΣΤΡΑΤΟΥ͂. 

1415. ΠΟΡΣΥΝΩ, παρέξω. ΑΛΔ' 
ΗΘΕΔΟΝ ΜΕΝ, συνεργῆσαι δυό 

᾿ εἷς τὴν ταφήν" μάλιτα καινόρζημον 
«τοῦτό γε. ΕΠΜῚ, οἰπέρχομαι, ἐσγαινέ- 

σας. ΤῸ ΣΟΝ, ἤγεν᾽ ὃ σὺ λέγεις. 
1419. ΑΔΙΣ, ἀντὶ τοῦ ὠρκούντως 

ἔχει τὸ «ᾶγμα. ΚΟΙΔΗΝ ΚΑΠΕ- 
ΟΝ, τάφρον. ΧΕΡΣΙ ΤΑΧΎΝΕΤΕ; 

ἐ τῶν χειρῶν ταχίως ποιεῖτε. ΤΟΙ 
Δ᾽, οἱ δὲ ϑέσϑ,, ἐπὶ ποῦ πυρὸς δηλα- 
δὴ, ἘΠΙΚΑΙΡΟΝ, ἀντὶ τοῦ ἐπικαί- 

ρως» ἤγδν ἐγκαίρως, ΤΡΙΠΟΔ᾽ ΑΜ- 

ΦΙΠΥ͂ΡΟΝ, ἤ Ἴγ8ν χυτρόποδα ἀμφοτέ- 
ρωϑεν τὸ σῦρ δεχόμενον, ἕνεκα ἐπιτα- 
Φίων λυτρῶν. ὙΨΊΒΑΤΟΝ δὲ, ὑψηλὴν 

΄ "“ , « Ψ 
βάσιν ἔχοδα. Χυτρόπες, ὃ κοινῶς πυ- 

ροςώτης, ὃ καὶ λάσανον λέγετε" πὸ 

δὲ ἅ ϑέσεως τοῦ χυτρόποδος γοεῖται ὃ 

λέξης, κοί τὸ ϑερμαινόμενον ὕδωρ. 

1426. ΠΑΙ͂ ΣΥ ΔΕ. σὺ δὲ, ὦ 

Εὐρύσακες, σὺν φιλοφροσύνη ϑιγὼν, ἤ- 

γεν ψαύσας σὺν ἐμοὶ ἕ πλευρᾶς τῆσδε 
τοῦ πατρὸς, ὅσον ἰρκύεις ἐπικόφιζεν 

ἀντὶ Ὁ ᾧ᾿ ἀνακούφιξε, αἰναξάταζε. 

1420. ΣΥΡΙΓΓῈΣ, αἱ ὀπαὶ τῆς 
«ληγῆς αναφυσῶσιν, ἀναπέμπεσι μέ- 

λαν αἷμα μετὰ ἰρχύος. 

1480. ΑΛΛ᾽ ἌΣ ΠΑΣ. ἀλλ᾽ 
εἶα “ἂς. ὅφις, Φησὶν εἶναι φίλος τῷ 

ἀνδρὶ τῶδε, τῷ κατὰ πάντα ἀγαϑῷ, 
ὁρμάϑω -σονῶν ὑπὲ τοῦδε, καὶ ὑπὲρ 
μηδενὸς, ἄλλ ἀπὸ ἕξ ϑυντῶν κρείπῆονος 
χῶδε τῷ Αἴαντος, ὅτε ἣν, ἤγεν ὑπῆρχε, 

τότε Φωνῶ, τοτέςι λέγω. ΣΟΥΣΘΩ, 
παρακινείϑδω, ΒΑΤΩ, σπορενέτω. 
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σαδλοι, καὶ μανϊεύσαδγαι, ὅ τι ποτὲ ἀποθήσεδϑαι μέλλει. Ταῦτα δὲ 
ἅμα λέγονϊες προπέμπουσι τὸν νεχρὸν, καὶ γίγνεῖαι ἔξοδος -ττορέπϑσα 

1437. Ο ΤΙ ΠΡΑΞΕῚ, ὅπως δια- πραγήσει" ἀμφότερα γὰρ ἡ λέξις δη- 
κείσεται ἢ εὐπραγήσει λέγω; ἢ δυσ- λοῖ. μι ΝΥ 

ο΄ ΤΈΛΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΤΞ ΑἸΑΝΤᾺ ΤΟΝ 
᾿ΜΑΣΤΙΤΌΦΟΡΟΝ. 



ΣΧΟΛΙΑ. ΠΑΛΑΙᾺ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ἩΛΕΚΤΡΑΝ. 

Ἀπειροκάλον τὸ λέγειν, ὅτι ὃν τρόπον τὰ κατὰ μέρος τῆς ᾿1ϑά- 
κῆς ἡ ̓ Αϑηνᾷ ἔδειξε τῷ ᾿Οδυσσεῖ, οὕτως ἔδει καὶ τὸν παιδαγωγὸν τῷ. 
Ὀρέςῃ δεῖξαι" τῷ μὲν γὰρ ἀγνοῦντι δείκνυσιν ὁ παιδαγωγός" τῷ δὲ 
ἀπις ὄντι ἡ ̓Αϑηνᾶ. ἽΑπαντα δὲ ἡμῖν φιλοτέχνως ἐν βραχεῖ δεδήλωκεν 

ὁ ποιητής" τὸν τόπον τῆς σκηνῆς" τὸν τρόπον ὡς πταρέλαθδεν αὐτὸν παρὰ 

τῆς ἀδελφῆς, αὶ πρὸς τὸν Ξτρόφιον ἐξέϑετο" τὸν καιρὸν ἐν ᾧ πάρεισιν εἰς 
τὰς ΝΙυχήνας" τὸν συνόντα, ὅτι Πυλάδης" φησὶ γὰρ ὑποκατιών" Πυ- 

λάδη, τί χρὴ δρᾷν ἐν τάχει βελευτέον. 
1. Ὦ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣΞΑΝΤΟΣ: πολλάκις τπτπαρατηροῦμεν, 

ὅτι οἱ πταλαιοὶ τὰ συνεχϊικὰ τῶν ὑποϑέσεων. ἐν ἀρχαῖς ἡμῖν δηλοῦσι" καὶ 
γῦν δηλοῖ πρὸς τίνα ὁ λόγος, ὅπερ ἦν ἀναγκαῖον τρόσωπον. ΝΥ͂Ν Ἐ- 

ΚΕΙΝ᾽ ἘΞΕΈΣΤΙ ΣΟΙ: πρρδαχν ὁ λόγος ἀπεργάξεταϊ, σκοπέάντων᾽ 
ἡμῶν, τί δήποτε ποροϑυμεῖται τὴν τοόλιν ἰδεῖν. 

4. ΤΟ ΓᾺΡ ΠΑΛΑΙΟΝ ΑΡΓΟΣ. Ὅμηρος χωρίζει τὸ ΣΎΡΗ κ, 

τὴν ΝΜυκχήνην" (ἼἾλ. Δ. 52.) 

ἤλργος τε, Σπάρτη τε, καὶ εὐρυάγυια Μυκήνη" 
οἱ δὲ νεώτεροι τὴν αὐτὴν Μυκήνην καὶ Ἄργος φασίν. Αλλως. ἴἔΑργος 

ὁμωνύμως τῇ χώρᾳ. ΠΑΛΑΙΟΝ δὲ, ἢ ὅτι "Ἄρος, ὁ προπάτωρ αὐτῶν, 

3. ὩΝ ΠΡΟΘΥ͂ΜΟΣ ΗΣΘ΄. ἤϊν. πάλε γεγονυῖα, Ὁ ἁπλῶς τὸ σαρο- 

ἐπιϑυμῶν, ὀρεγόμενος, ἤδδα, ὑπῆρχε" 
ἔςι δὲ παν ἀντὶ τοῦ, ἐπεϑύ- 

εις. 
. 4. "τὸ ΠΑΛΑΙῸΝ ἐνίοτε Ἃ πρὸς 
ἕτερον λέγε νέον, ὡς παλαιὰ Ῥώμη 
λέγε) πρὸς τὴν νέαν" ἐνίοτε δὲ οὐ τῶν 

φτρός τι ἐσὶν, ἀλλὰ δηλοῖ μόνον τὸ πά- 

λα γεγονὸς, οἷον «“«αλαιὰ «πρᾶξις, ἢ 

χυχὸς, ἢ τὸ “«άλαι μὲν τὴν ἀρχὴν εἰ- 

ληφὸς, οὐ μὴν δὲ «παυσάμενον, καϑ᾽ ὃ 

λέγε “παλαιὸν Αργος. ἌΡΤΟΣ; τὰ 

περὶ τὰς Μυκήνας χωρία, τὸ αὐταὶ αἱ 
Μυκῆναι. Μυκῆνωι δὲν ἡ προκαϑεζο- 
μένη τῷ ΓΑργες «πόλις, ὥσστερ Σπάρτη, 
ἢ σρὸ μένη «σόλις τῆς Λακεδαι-᾿ 
μονίας" Λακεδαιμοία δὲ, τὰ περὶ αὖ- 
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γηγενὴς ἦν, ἢ ὅ ὅτι καὶ αὐτοὶ τορωϊογενεῖς ἀ ἀντιποιοῦνται εἶνα!" κι ὃ ξι 
τὸ περὶ τῇ πυρὸς μέχρι τῷ νῦν δεικνύμενον; κα γίνσαι ὡς ἀπ᾽ ἐρανᾷ, 
πρῶτον ἐκεῖσε κατηνέχϑη. 

6. ΤΟΥ ΛΥΚΟΚΤΟΝΟΥ͂ ΘΕΟΥ͂ ΑΤΌΡΑ ΛΥΚΕΙΟΣ. ἐκ 

ἀπ᾽ ἄλλ τινὸς ποιεῖται τὴν δεῖξιν, ἢ ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ τοῦ ᾿Απόλλωνος» 

ὅπερ ἀρχαιόταϊον κατὰ τὴν ἐν τῷ ΓΑργει ἀγορὰν, ἐν ᾧ καὶ τὸ πῦρ ἀπό- 
χειτοι» περὶ οὗ ττρόδ)εν εἰρήκαμεν" ἔς! δὲ καϊαντικρὺ τοῦ Νεμείθ Διός, 
Παραγενόμενοι οὖν εἰς ΓΆργος, δ' τροφεὺς δείκνυσιν αὐτῷ τὰ ἐν Αργει" 

(λέγων ἔς!ιν οὐκ ἄπωϑεν τῶν Νιυκηνῶν, ἀλλ᾽ ἐξ ἀπόπ]εα φαίνεται.) καὶ 
τὸν ναὸν τῆς Ἥρας ἐξ ἀριςερᾶς ὀνῖα Μυκηνῶν τοῖς ἀπὸ ἹΚορίνθα εἰσιῶσι. 
Δυκοκῖόνον δὲ τὸν ᾿Απόλλωνα, οἱ μὲν διὰ τὸ νόμιον εἶνοι! τὸν ϑεὸν; καὶ 
τοὺς ἐπιθούλες τῶν ποιμνίων φονεύειν, διὸ τὸ λύκες αὐτῷ φασι ϑύεδγοι 
ἐν ΓΑργει" οἱ δὲ διὰ τὸ ἱερὸν εἶνοῃ αὐτοῦ τὸ ξῶον, ὡς καὶ τῆς ᾿Αρτέμιδος 
τὰς ἐλάφϑς" ὅϑεν καὶ τῷ νομίσματι τῶν ᾿Αργείων ἐγχοιράτεδνοή φασι 
λύχϑς, ὡς ἡ τὰς γλαῦκας ᾿Αϑήνῃσι.. ΟὟΞ ΑΡΓΞΤΈΡΑΞ: ἔς! γὰρ 

ἐξ ἀριςερᾶς τῶν Μυκηνῶν τοῖς ἀπὸ Κορίνϑα εἰσιοῦσ ιν Ἥρας γαός" ἐκ 
Φωκίδος δὲ σσαραγενόμενοι, διὰ Καὶ ὀρίνϑ αι πσεποίηνται τὴν δδόν. 
“9. ΤΑΣ ΠΟΛΥΧΡΥΞΟΥ͂Σ. ὌΝ (Ἰλ. Ἡ. 180.) πολὺ- 
χρύσοιὸ Νυκήνης. ΠΟΛΥΦΘΟΡΟΝ. ἐν ᾧ πολλαὶ φϑορσὴ καὶ ΜῈ 
ἐγένοντο. 

"4 

τὴν, ὃν Ἑρμῆς ὑπὸ ϑ' Διὸς πεμφϑεὶς πὴν χωρία" εἰσὶ δὲ τὸ "Αρίος τὸ ἡ Δα- 

ἀπέεινεν' ἡ Ἥρα ἢ μὴ ̓καϊέχειν ἀκ. κεδαιμονία ἐντὸς ὦ Πελοποννήσθ. ΟΥ̓ ἥ 

ΠΟΘΈΙΣ. φοϑεῖ τις τὸ μὴ “σαρὸν, 

ἀλλ᾽ ἀπόν. 

5. ΟἸΣΤΡΟΠΛΗΤΙῸΣ, τῆς οἴτρῳ, 
ἤγϑν μανίᾳ «ληγείσης. Τὰ ἀπὸ τοῦ 

φλόηῆω εἶ ὰ μὲν εἷς ος λήγει; “σαϑητικὰ 

εἰσὶν ἀεὶ, οἷον ν ἔμιπληρῖος, ἀπόπληκος, 
ἃ λέγε) ἐ ἐπὶ Ὁ τληγέντων τὴν γνώμον 

μ ὑκτραπέντων' εἰ δὲ εἰς ηξ, ἐνίοτε Ἢ 

ἐνεργηγτυκαὶν οἷον βυπλὶξ, τὸ κέντρον τὸ 
ω βῶν «λ τιον, ἐνίοτε δὲ «ταϑητικαὶ, 
οἷον «αραπλὴξ, ὁ ὁ φϑαρεὶς ταὶς φρένας, 
καταπλὴξ, ὃ συνεχῶς σπιπληγμένος, 

τὸ καταπλὴξ Εἰλείνυνα, ἢ «ληγαὶς 
συνεχεῖς ἔχασα". εἰσὶ δὲ Εἰλείϑυιαι» οὗ 

τόκοι, γ᾿ αἱ ἔφοροι ἕ τόκων ϑεαί" ᾿ 

οἰσροπλὴξ ἐ ἐνταῦϑα, ἡ ἥ οἴτρῳ; ἤγϑβν μῶ- 

γία «πληγεῖσα ὑπὸ τῆς ρας. Ταύτης 
: γ ὁ ὁ Ζεὺς ἐραὼεὶς, μεταξέθληκεν αὖ- 
τὴν εἰς βδν, λαϑεῖν “σειρώμενος, “τὴν 

Ἥξαν' ἢ δὲ γνῆσα, τὸν κύνω- Τὸν ἼΑρ- 

“ον ἢ «σανδηΐην ἐπέςησε φυλάτίειν αὐὖ- 

ἈΦΉ. 

μένη τὴν ζυλοτυπίαν, εἰς μανίαν αὐτὴν 
ἔτρεψεν" ἡ δὲ ὑπὸ ὦ μανίας ἔλαῦνο- 

μένη, τὸ ̓ Ιόνιον διεπέρασε πέλαγος, ἀφ᾽. 
ἧς τὸ ̓Ιόνιον ὠνομάδ)η. Ὶ 

ΑΔΣΟΣ, δρυμῶν, τὸ λόχμη, ὃ ὃ σύν- 
δενδρος τόπορ᾽ ἐρίπνη δι, ὃ ὃ ἀνεσηκὼς 

ἐ τόπος, Ὁ ὑπὸ τῶν οἰνέμων » καταπνεό- 

μένος" νἄπος δὲ ποιητικῶς, ὃ νάπη λέ- 

ὙΌΝ, “παροὶ τοῖς κοινοῖς» [ κοιλότης ΕΥ 

7. ΑΓΙΟΌΡΑ ΛΥΚΈΙΟΣ, τόπθ', 
ἔγϑα ᾿συνηδροίζοντο, ἕ ὥτως ὀνομαξόμε- 

γος" ἣν δὲ οἰφιερωμένος τῷ ᾿Απόλλω- 

γιγ ἢ ὃ ᾿Απόλλων Αὐκειος" Δύχειον δὲ 
οὐδετέρως» γυμνάσιον ἐν ᾿Αϑήναις, ΟἹ 
Δ᾽ ἹΚΑΝΟΜΕΝ, ὅποι κατελάθομεν» 
ΦΑΣΚΕΙ͂Ν, ϑέλε φάσκειν, ἥεὐ φάσκε, 
λέγε" ἐνταῦϑα δὲ ἀντὶ τοῦ, 
ἐσίςωσο. 

11 ἘΚ ΦΟΝΩΝ. ἦγεν ἀφ᾽ μᾷ 
χρόνο ἐγένοντο οἱ φόνοι; φ πατρός σοῦ: 
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14. ΤΟΞΟΝΔ' ΕΣ ἩΒΗΣ. τὸ βραχὺ τῆς ἡλικίας δηλοῖ, ὡς περὶ 

-πταιδαρία οὔπω βαδίσαι δυναμένε. 
19. ΜΕΔΑΙΝᾺ Τ᾽ ΑΣΤΡΩΝ. ἐχρῆν ὅτως εἰπεῖν" μελαίνης νυχϊὸς 

τὰ ἄςρα ἐκλέλοιπεν" ὡς τὸ (Ἰλ. Ε΄. 726.) ὁ δὲ χασσάμενος πελεμί- 

χϑη- Ἢ οὕτως" ἐκλέλοιπε τῶν ἄτρων ἡ μέλαινα εὐφρόνη" ἵν᾿ ἢ τὸ 

ΑΣΤΡΩΝ «ρὸς τὸ ἘΚΛΈΛΟΙΠΕΝ. 

“22, ΑΚΜΗ, σπηδῇ: πιδανῶς δὲ ἐγείρει τὸν ἀκροατὴν προσέχειν 

τοῖς ἔργοις, ἃ ταχέως συμθελεύει τελεδϑῆναι.. ι 
238. ἢ ΦΙΛΤΑΤ᾽ ΑΝΔΡΩΝ. διδάσκει ἡμᾶς μεϑ᾽ οἵων ἀνδρῶν δεῖ 

τὰ ἀπόῤῥητα. ποιεῖν ὶ λέγειν. ΣΗΜΕΙ͂Α ΦΑΙΝΕΗ͂Σ ΕΞΘΛΟΣ’ τᾷ 
εἶναί σε τοιςὸν εἰς ἡμᾶς. 

26. ΕΝ ΤΟΙ͂ΣΙ ΔΕΙ͂ΝΟΙΣ, ἐν τοῖς πολέμοις. ΕΝ ΠΡΩΤΟΙ͂Ξ 

ΕΠΗ. ἀκολεϑεῖς" διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ γήρως εὐδελίαν.. 
81. ἘΠ ΜΗ ΤΙ ΚΑΙΡΟΥ͂. εἴ τι σοι δοκῶ μὴ καλῶς βεξολεῦδϑαι, 

μεϑάρμοσον, ὅ ἐςιν, ἐπανόρϑωσον" ἔς, δὲ ἀγάσαδγαι τὸν νεανίσκον, ὅτι 
μὴ πάνυ αὐϑέκαςος φαίνεϊοι. 

ἁμμμεὐδ  ὐῶδ 

τ᾿ 

ῬΨῪ 

ΟΜΑΙΜΟΥ͂ ΚΑΙ ΚΑΣΙΓΝΉΤΗΣ ὧκ 
«παραλλήλε, ἀδελφῆς. 

14. ΤΟΣΟΝΔ΄ ΕΣ ἬΒΗΣ, ἐ ἐς τοῦ 

ϑτον μέτρον ἡλικίας, ἤγθν μέχρ τοσ-- 

αὐτης ἡλικίας. 

ΤΙΜΩΡΟΝ, εἰὐκδικητὴν, ἐσόμενον 
δηλονότι. 

15. ξένος λέγεται κυρίως ὃ φίλος, 
ὃν ἂν Φοιήσῃ τις ἐν τῇ τοατρίδι απὸ 
ξένης ἐλθόντα. 

17. ΩΣ ἩΜΊῚΝ. ὅτι τὸ σέλας τοῦ 
ἡλίθ τὸ λαμπρὸν κινεῖ ἡμῖν ἤδη δῆλα 
τὰ ἑωθινοὶὶ φϑέγματα ὀρνίθων. 

10. ΜΕΔΑΙΝᾺ Τ᾿ ἌΣΤΡΩΝ. 
τὰ ἄςρα τῆς μελαίνης γυχτὸς Ἰφάνν- 

φαιῖ νυκτὸς γενομένης φαίνεται τὰ 

ἄςρα᾽ ὁ μὰν διὰ τὸ ἄςρα εἶναι γίνῆαι 
νὐξ' δὸ τὰ ἄξρα λέγέϊαν τῆς γυκτὸς, 
οὐ μὴν ἢ νὺξ Ἕ ἃ ἄφρων" εἰ δὲ ἐποίει τὸ 
ἄςρα τὴν νύητα, μὴ κατὰ συμθε- 
ξηκὸς ἐ ἐγίνετο τῇ ἀποσίᾳ ἕ μ, ἡλίε, ἐλέ- 
γετο ἂν ἡ ἢ νὐξ τῶν ἄφρων, ὡς ἡμέρα ἡ- 
λίε᾽ »υνὶ δὲ ἥλιος μὲν ἡμέρας λέγεται, 

διότι αἴτιός ἐγὲ ᾷ ἁμέρας» καὶ ἡμέρα 

ὡλίᾳ γίνεται" ἄγρα δὲ νυκτὸς μὲν λέ- 
γεται, διότι γυκτὸς οὔσης Φαίνεται" 

νὺξ ἄφρων οὐ λέγεται, διότι οὐχ ὑπὸ 

τὰ 

τῶν ἄφρων ἢ νὺξ γίνεται. ἘΞΟΔΟΙ- 
ΠΌΡΕΙΝ ΣΤΕΤῊΣ, ἐξέρχεδαι. τοῦ 
οἴκου. 

21. ΞΥΝΑΠΤΕΤΟΝ ΛΌΓΟΙΣΙΝ, 
συνέρχεν)ε διοὲ λόγων. ἘΜΕῈΕΝ, ἐσμέν" 
ἀνωλογώτερον δὲ τὸ ἘΜΕΝ᾽ ἀπὸ τότα 
5 γίνεται τὸ ἐσμὲν, πλεονασμῶ Ξ'σ. 
μόν» ΕΥ̓ΓΈΝΗΣ, ἀπὸ ἀγαϑοῦ γέ- 

δ΄ εὐγενεῖς, ὧν ἣ πατρὶς «περιφανὴς 

μὰ πὸ γένος" γίνος γὺ ἢ πατρὶς ἢ ἢ 
γενεᾶ" εὐπατρίδαι δὲ παρ᾽ ̓Ατπικοῖς οἱ 

αὐτόχϑονες, κὸ κατὰ τοῦτο περιφα- 
νεἷς, οὗ εὖ ἔχοντες, ἕνεκα ᾧ «πατρίδος, 
ὡς εἶναι τὸς εὐγενεῖς ἐπὶ «λέον τ εὖς 

πατειδῶν" ὧγε εἴ ΚΣ; εὐπατρίδης, καὶ 
εὐγενής" οὐ μὴ» εἰ τις εὐγενὴς, Ὁ εὖ- 
πατρί " εἴη ἂν κατὰ τὸ ἕτερον 
μέρος εὐγενὴς», οὐ κατεὶ τὴν πατρίδα, 
ὡς ἐνταῦϑα εὐγενὴς ἵππος, ὃ ἀπὸ αἴα- 
ϑοῦ γένες, οὐ μὴν ὃ ὗ ἔ ἔχων ἕνεκα 
πατρίδος". οὗ γδ ἢ οἱ ἵπποι πα- 
τρίδας" ἀπὸ τούτων εὐγενὴς ψυχὴ, εὖ 
γενὴς λόγος, τὸ εὐγενὲς ἤϑος. 

20. ΘΥΜΟΝ, τὸ ϑυμοειδὲς χαὶ 

διεγηγερμένον, ἤγθν τὴν παροϑυμίαν. 
ἘΝ ΠΡΩΤΟΙΣ, ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν. 

31. ΕἸ ΜῊ ΤΙ ΚΑΙΡΟΥ͂ ΤΥ Ὁ 



80. ἘΠ ΤΗ͂Ν ἩΛΕΚΤΡΑΝ. 

.832. ἘΓῺ, ΤᾺΡ ἩΝΙΧ᾽ ΊΚΟΜΗΝ. διὰ τῆς διηγήσεως ταύτης τὸ 

λεῖπον τῆς ἱστορίας ἀροσανεπλήρωξεν ἡμῖν: ΑΞΣΚΕΥΟΝ ΑΥ̓ΤΟΝ. ἢ 
αὐτὸν τὸν Αἴγιόδον ἀπαρασκεύαςον ὄντα, ἢ τὸν ὌοΨ᾽ οἷον μὴ μετὰ 
τὰν ἐπεμθῆνοι. 

τ. .40. ΙΣΘῚ ΠΑΝ. σεριέρίασαι τὰ πραττόμενα. ΟΥ̓ ΤᾺΡ ΣῈ ΜΗ 
ἙῊΗΡΑ ΤΕ. τ πιϑανᾷ χάριν ὅτως εἶπε. ἩΝΘΙΞΜΕΝΟΝ τνὲς ἐπὶ 

τῆς κεφαλῆς ἤκδσαν, οἷον ταῖς ππολιαῖς ἠνϑθισμένον" τῶτο δὲ ἀπίϑανον" 

ἐγνώδγη γὰρ ἂν, εἰ αὶ τοσᾶτον ἤλλαξε τὴν κεφαλήν. Δοκεῖ ἂν μοι τὸ 
ἠνθισμένον ἀντὶ τὸ ἠσκημένον" ὁ μὴ ἂν σε ἐπιγνῶσι τοιαῦτα πλατῖόμε- 

γον" εἰ δὲ τὸ ἠνδισμένον ἐπὶ ἡλικίας δεξαίμεϑα, ἔςιν ἐκ ἐπὶ τῶν τρυχῶν, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τοαντὸς τῇ σώματος. ' 

.45. ΠΑΡ᾽ ΑΝΔΡῸΞ ΦΑΝΟΤΕΩΣ. τὸν Φωκέα τροϑεὶς, ἐπή- 

νεγκε Φανοτέα, ἀπὸ τοῦ ὅλβ εἰς τὸ μερικὸν καταθαίνων, ὁμοίως τῷ" 

(Ὁδ. Θ. 362.) 
Ἡ δ᾽ ἐς Κύπρον ἵκανε φιλομείδης ᾿Αφροδίτη, 

Ἔς Πάφον. 

ἐλέγονϊο γὰρ ὁλοσχερέςερον μὲν Φωκεῖς" ἐπὶ μέρος δὲ Κρισαῖοι, Φα- 

γοτεῖς" πόλεως δὲ ὄνομά φασι τὸ Φανοτέως. ΔΟΡΥΞΕΈΝΩΝ, ἀντὶ 
τῦ, φίλων" κυρίως δὲ οἱ ἐν πολέμῳ γιγνόμενοι φίλοι, ὡς Τλαῦκος καὶ 

Διομήδης. 
47. ΑΓΤΈΛΛΕ Δ᾽ ΟΡΚΟ: μὴ σμικρολόγως τις ἐπιλάθηϊαι, ὡς 

κελεύοντος ἐπιορκεῖν, τοῦ πσοιητοῦ" δεῖ γὰρ αὐτὸν πείϑεδδοι τῷ ϑεῷ, τὸ 
“ἂν δόλῳ τοράσσειν «ταρακελευομένῳ, ὥς: ἐν οἷς δοκεῖ ἐπιορχῶν δυσσε-- 

θεῖν, διὰ τούτων εὐσεβεῖ πτειϑόμενος τῷ ϑεῷ. Ἔχει δὲ ἀξιοπιςίαν ὁ λό- 
γος, ὡς ἐν Φωκίδι τρεφόμενον καϊαθῆναι ἐς τὰ ᾿Πύϑια" ἀνῆκῖαι δὲ τοῖς 

χρόνοις" ἐπὶ ΤριπἸολέμι8 γάρ φασι γενέδγαι ΤΠυθικὸν ἀγῶνα, ἑξακοσίοις 
ἔτεσιν ὕςερον. ΕΞ. ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΤΥΧΗΣ, βιαίως, οἷον ἀναγκαςῷ 

ΧΑΝΩ, ἤγεν εἰ μὴ ἐγκαίρως λίγω 

κατά τι ἐπὶ μεσιχῆς λέγεται κυρίως 
τὸ μεϑαρμόξειν, ἢ ἤγεν τὸ μετατιϑέναι 

τὴν ἁρμονίαν. 
84. ἈΡΜΜΗΝ, λάξοιμωι. ᾿Αραΐς- 

μὴν» μακρὸν τὸ αν, ἐπεὶ ἀπὸ Ὁ ἀορίτε" 

ἀροίμην ὃ» βραχὺ, ἐ ἐπεὶ ἀπὸ 5' μέλλον- 
α“ος. ΧΡΗ, ἔχρησεν, ἀνεῖλεν. 

86. ΑΣΚΕΥ͂ΟΝ, δίχα παρασκεὺ- 
ἧς. ΑΥ̓ΤΟΝ, ἤγον ἐμέ. ΑΣΠΙΔΩΝ; 
ὅπλων. ΔΌΔΟΙΣΙ ΧΕΙΡΟΣ; ἤτοι δὸ- 
λιότητι πράξεως. ΚΛΕΥ͂ΑΙ, ἢ ἤγουν 

λάϑρα ἐργάσασϑθαι. ΟΤ᾽ ΟΥ̓͂Ν, ἐπεί" 
ἐπίῤῥημα ἀντὶ ὶ συνδέσμθ. ἘΙΣΗΚΟΥ- 

ΣΑΜΕΝ, ἠκούσαμεν. 

40. ΙΣΘΙῚ, μάνϑανε. ΟΥ̓ ΓᾺΡ ΣῈ 
ΜΗ. οὐ μὴ γώρ σε ὑπὸ γήρως, τὸ ὑπὸ 
μακροῦ χρόνου οὕτως κεχεωτισμένον, 
ἤγουν “επολιωμένον, ἀναγνωρίσωσιν, 

οὐδ᾽ ᾿ὑπονοήσουσι" οὐ γὸ “ἄναγνωρίσω- 
σιν οὐδὲ ᾿ϑπονοήσουσιν οὕτως πέωψε: 
τισμένον, ἤτοι ΝΘ ΘΗΝ ὑσὸ τοῦ 

γήρως Ὁ ὑπὸ φ᾽ Χρόνου μακροῦ. 

47, ΑΥ̓ΤΈΔΔΕ ΔΌΡΚΩ ΠΡΟΣ- 
ἌΘΕΙΒ. τοῦτο ἀντι ρόφως λέγεται, 

ὠντὶ Θ᾽ προγιϑεὶς ὅ ὅρκον τῇ ἀγγελίᾳ: 

ΟΘ᾽ ΟΥ̓́ΝΕΚΑ; ἐκ “παραλλήλου. 
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ὌΝ 

ΕΤΞ ΤῊΝ ἨΛΕΚΤΡΑΝ. 81 

μόρῳ, καὶ οὐκ ἐκ ταυτομάτο, ἐκ βίας, ἐκ συντυχίας, ἐκ ἰδίῳ ϑανάτῳϊ 
ἌΘΛΟΙΣΙ ΠΥΘΙΚΟΙΣΙ. τοῖς χρόνοις ἀνῆχϊο!" ρον Νὰ Ὀρέξο 
ἐςὶν ὁ Τπυϑικὸς ἀ ἀγών" τοιϑανὸν δὲ τὸ ἐν Φωκίδι ἀνατρέφόμενον τὰ Πό- 
ϑια ἀγωνίξεδγοης ὯΔ᾽ Ο ΜΥΘΟΣΞ: ἣ ἔκθαϑις τϑ ὡμλς ἢτ τὸ κέφά- 
λαιὸν. ἘΣΤΑΤΩ, δεδόχϑῶ: 

51. ΩΣ ἘΦΙΕΤΟ, ὡς ἐκέλευσεν, ὁ ̓Απόλλων ἜΔΗΝΡΝ ΚΑΡΑ- 
ΤΟΜΟΙ͂Σ ΧΛΙΔΑΙ͂Σ, τοῖς ἀπὸ κρατὸς ΝΣ γε ρῳ: βοςρύχοις" λέγοι 

δ᾽ ἂν ΒΔ ἢ ἤτοι. χὐϑόχο᾽ "τοὺς ὀνεργων  φοία οἵ εἰσι τρυφὴ τῆς χεφαλῇῆς" 

ἢ Φάρ"ὅ ὅσον Τῤυφὴ νὰ κόσμος ἀπετίϑεντο τοῖς νεκροῖς οἱ κόρυδος ἐν τῷ 
τάφῳ. 

δᾶ. ΤΥΠΩ͂ΜΑ: τὸ ἀγγο τὴν με υϑρίζ; ἢ ἐν ἦ δῆϑεν τὰ δοκδντοὶ εἶναι 
ὀξέα ̓ Ορέςε ἀπέκειτο. ἘΛΕΠΤΟΝΤΕΣ, ᾿ἀπατῶντεξ; μρλα βυαρρ και 

μενοι. Ὅμηρος" (Ἶλ. Α. 132.) κλέηῖε νόω- 
“Ὅ2: ἩΔΗ ΡΑΡ: ΕἸΔΟΝ: Πυϑαγόῤας χαθείρξαϊ: ἑαυτὸν ἐν ὑπο- 
γείῳ, λυγοποιεῖν; ̓ἐχέλευσε τὴν ΜΗΡΕΡΔΕ ὡς τεδνηχὼς εἴη πὸ βερὰ ταῦτα, 
ἐπιφανεὶς, περὶ ϑαλιγγενεσίαξ κα αὶ τῶν καϑ᾿ ἽἌδο, τινὰ ἐτερχιεύετο,, διη- 
γόβενος ὥρὸς τοὺς ξῶντας τοξρὶ τῶν οἰκείων; ἴξᾷ ἐν “Αδὲὶ συντεϊυχηκένοι 
ἔλθγενὶ: ἐξ ὧν "τοιαύτην ἑαυϊῷ νοι λη θην φὰς ὁ ὡς" πρὸ ΓΣ τῶν Τροῶϊ- 
κῶν Αἰϑαλίδης ἣν ὁ Ἑρμοῦ, ἐτα ος, ἄτα Ἑρμότιμος ὃ Σάβιόξ, 
εἶτα Τιύῤῥος δ᾽ Δηλιὸς, ἄτα; ἐπὶ σᾶσι ̓ Ἡυϑαγόραξ:" Ἑς τοῦτο. οὖν ἀπο- 

τεϊγεϑοαι ἔοικεν δ᾽ ΣΣὀφοχλῇς" ἔνιοί δὲ' οἴονται ἀπιϑάνως, εἰς ᾿Θδυσσέα 
ἀποτείνεδ) αι", ἀν ραν ᾿Οδυσσεῖ- ἐφυλάξατο δὲ 
ἐγρμάδου, τὸν νἤιδρας, μὴ, Ὡ τῶν ϑαυμαςῶν͵ εἶναι δόξῃ ἐ ἐν ϑήέαοδίε, καὶ 

"ᾷ. «τετόλμημέ. τι κακόηϑες. εἰπκᾶν. ὰ τρυσκραρυκὸν εἰς τὸς 
κὰδ’ ἑαυτὸν, τὸ, μᾶλλον ἥρμοξε κωμῳδία: ταῖν ἠΘΑὺ τονε κὰς Ὅὲ 

οἰ δ8. ΔΕΞΑΞΣΘΕ, ὍΜ᾽ΈΥΤΥΧΟΥΝΤΨΑ. ἐπ᾽ εὐτυχίᾳ μὲ ἅξασδι, 
ὥςε ταύτας τὰς ̓δδὲς τελεδνηνα" ἢ ὅτῳς" κδέξαδέ με ἐὐυχβιτα» ΕᾺῚ εὖ- 

ἡ 5. ᾿ χ ΕΨ, ΜΑΣ" 
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ἘΌΒΦΣ ΛΟΙΒΆΙΣΤ, χοαῖς,, ϑυσίαις 
τα ων υὶ 

δι᾿ ὑγρῶν. ΚΑΡΑΤΟΜΟΙΣ. ΧΛΕῈ 
ΔΑΥ͂Σ' καὶ ἑδύτόβιονς ϑρι ἣν ὠφειλεν. εἰ- 
πεῖν᾽ ἐπεὶ" ἷ αἰ τρίλζες᾽ ἀθρότητα "χαὶ 
καλλωπισμὸν ἐμπαρέχουδι"οῖς ἀνθρώ- 
διὰ Φησὶ, καροωτόμοις 'χλιδαῖς." τ 

» 58} ἽΣΤΕΨΑΝΤΕΣ, κοσμήσαδες, 
ἈΨΟΡΡῸΝ ΗΞΟΜῈΝ ΠΆΛΙΝ, ὀπὶ- 

σϑορμήτως ἐπανήξομεν. “ΤΎΠΩΜΑ 
ΧΑΛΚΟΓΙΛΕΥΡΌΝ, ἀγγεῖον. ̓χαλ: 
δ; ΠΡΜΈΝΟΙ, ἀντὶ "τοῦ, ἡρμένον 
ἔχοντες" ὅμοιον τοῦ, πώγωνα ̓ κἀϑειμές 
γος, ἀντὶ τοῦ, κεχαλασμένον ἔχων. 

(δ 48," ΘΑΜΝΟΙΣ. τε τφυταὶ εἰ 
τα; Ἁἰαιρεῦται, εἰς βσνν δ φάμον; 

ἠδ δήδρον. ἸΟῪ, τορερζόνοτ “00. 
68. ΜΆΤΗΝ, Ψεύδῶςο 

- Θ δ. ὩΣ ΚΑ ΜῸ ἘΠΑΥΧΩ: διὰ 
τὸ Μβέτρον Ἰσῶς" οὕτῶ τὶ οζε 
Ὁ μὰ ἈΡΣΕῸΣ ὑμς. 

πρέποιϑα ἢ ἐμὲ "ζῶντα" λώρμψειν. τοῖς 
ἐχϑροῖς: εἰς τὸ ὡξὴς ὥσπερ ἄφρον ἀπὸ 
ἃ φήμης ταύτης. 
τοῦθ. 'ΤΑΙ͂ΣΔΕ ΤΑΥΣΙΌΔΟΙΣ, ἀῆὶ 
Ἂ ταύτο τῇ, ὁδῷ," ἤγεν κατὰ ταύτην 

- τὴν ὁδόν. ΣῪ Τ᾿ Ω ΠπαΑτβιρυχάλ σοι 
9 
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τυχῶς ἐπιχρῆντα ταύταις ταῖρ μηλίαναῖς. ΓΑΡΧΕΠΛΟΥΤΟΝ. ἄρ- 

χοντα πλέτε, αὶ τὴν ἀρχαίαν τύχην ἀποληψόμινον. , 

75. ΝΟ Δ' ΕΞΙΜΕΝ. ἐξιένοι βάλονϊαι, διὰ τὴν εἴσοδον τῷ ων, 

ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ. ἐφ ἑκώςε ποράγματος τὸ καίριον καὶ χρησιμώτατον; ὁ 
καιρός ἐςιν' ὅπε καὶ τὰ σπεδαῖα παρὰ καιρὸν γιγνόμενα ἐκ ἀποδέχονῖοιν 
ὡς ἰατρὸν τῷ κάμνοντι περὶ τῆς φύσεως τῇ νοσήματος διαλεγόμενον, ὡς 

εἰ τις τοῖς μεϑύδσι περὶ σωφροσύνης διαλέγοιτο. ' 
78. ΚΑΙ ΜΗΝ ΘΥΡΩΝ, τὸ ἑξῆς" ἔνδον ϑυρῶν. Θανμαρῷς, δὰ 

ὁ γέρων οὐκ ἐπιδέδηκε τῷ ἀληϑεῖ: ἀλλ᾽ ἀποςῆσοαι βαλόμενος τὸν ἡμὴ 
σὴν, ΠΡΟΞΠΟΛΩΝ ΤΙΝΟΣ φησίν. 

80. ΑΡ’ ἘΣΤΙΝ Η ΔΥΣΤΗΝΟΣ. ὑπὸ νεότητος ᾿Ορέςης παρά- 

γέτοι φιλοπευς εἶν᾽ ὁ δὲ πρεσβύτης τὸ χρήσιμον σχοπεῖν ἀναγκάξει, 
ἈΝΑΚΟΥΣΟΜΕΝ, ἐπαμρρήσρμεν, 

82, ΜΗΔῈΝ ΠΡΟΣΘΕΝ. ἅμα μὲν εἰς πὸ γέλα ανρθελνύα 
φείϑεδγοαι τῷ ϑεῷ" ἅμα δὲ καὶ πρὸς τὴν ὑπόϑεσιν" διελύϑη γὰρ ἄν τὸ 

τᾶν, ἐξ ἀρχῆς μηνυϑέντος ᾿Ορέςε. μα δορά 

86. ὦ, ΦΑΟΣ ΑΥΝΟΝ. ὀλόφυρσίς ἐς! τῆς ἨΧΩι ἐν. ταῖς 
μονῳδίαις, ὅπερ σύνηϑες τοῖς τραγικοῖς, κινητικὸν τῷ ποένϑαες." Τῶτο δὲ 
τὸ πρόσωπον εὔνεν ἐςὶ τῷ ἀποδανόντι" ἐπεὶ δὲ ἄηϑές ἐς! “πρὸς τοὺς 
ϑεατὰς, ἢ πρὸς ἑαυτὴν ταῦτα διαλέγεδγαι; ὡς ἀπομεμφομένη τοῖς ϑεοῖς, 
ἢ μάρτυρας τῶν ϑρήνων καλᾶσα, Ὡρὸς τὰ ςουχεῖα «σοιεῖται τὸν λόγον" 

Ὡς 55. 6κ.] Ὥ. δ "2 ὁ δὰ ὦ πὐ κ “παν πλκ- ὁ ἀπὐαὰ- ϑ σι." 

ὦ δῶμα «σατρῷον, δέξαι με δηλονότι 
εὐτυχῶνται καϑαρτὴς )5 σὰ ἢ Ἐρχομειῃ 
σὺν δίκη" Ὁ μὴ ἀποκεῖ, ἀ ἀντὶ τοῦ 

ἀποπέμνψηϊε ἐ ἐμὲ ἄτιμον, ἤγεν; ἄδοξον, 
τῆσδε ὃ γῆς. 

72. ΚΑΤΑΣΤΆΤΗΝ, εὐτρεπιγήν, 

ἘΓΡΗΚΑ ΜΕΝ, καϊὰ τὸ πιαρὸν ταῦ- 
τὰ ἱκανὰ δηλονότι. κατὰ ἀπόϑεσιν 
λέγεται» ὡς τὸ εἶων, τῷ ταῦτα μὲν δὴ 

φαῦτα, ὁ ταῦτα ̓  ὕτως, τῷ εἴρηται 

λόγος, ὦ τὰ προιρῦτας ΣΟΙ Δ᾽ ΗΔΗ 

ΤΈΡΟΝ. σοὶ δὲ ἀ ἀπὸ τοῦ νῦν, ὦ γέρον, 
μελέτω" τὸ σὸν, ἤγθν ὅπερ ἐτάχϑης τὸ 
ρεωςεῖς φρληρῶσοι" λέγω τὸ ἵσόρενη 

ϑέντι κοἱασκοπῆσει," καιρὸς 5, νῦν 
ἐγὺ δηλονότι, ὅς ἐγι τοῖς ἀνδράσι μέγι- 
φος ἐπιγάτης» ἤγουν ἡγεμὼν ἔργ πταν- 
“ὅς. 

77. 1. ΜΟΙ ΜΟΙ. θρηνεῖ ἢ Ἡλέκ- 

πτρα. μεμνημένη Θ᾽ “ππατρός' τὸ μέτρον 

σπονδριακόγ, 

ἀλλὰ τὸ ϑηλυκῶς, ὡς 

78. ΠΡΟΣΠΌΛΩΝ, ᾿ϑεραπαι- 
δὼν ὁ Μόνον ̓ ἀρσενικῶς ὃ 

ἐγταῦϑῳ ἡ ἑτέτ 
ρωϑε. τὴ μὴν», ὦ φέκνον; ἔδοξα αἰϑέ- 
δα,» ἀντὶ 8 ἀχῶσαι, τινὸς στὸ τῶν 

ϑεραπαινίδων ᾿ς ογενούσης ἔνδον ΤῈ ϑυ- 

ὧν. 

84. ΠΑΤΡῸΣ ΧΕΟΝΤΕΣ Δου- 

ΤΡΑ, σπέρδοντες τῷ πατρί τὰς τοῦ 

πατρὸς χοὼς τελῶντες. 
85: ΤΗΣ ΤΣΩΜΟΙΡΟΣ ΑΗΡ, 

κατὰ τὴν ἴσην ἐναντιότητα ἰρὶν ὃ δ μὲν 
νοῦ ἰσόμοιρος ἰ γῆν» τὸ δὲ ὕδωρ τοῦ 
αἰϑέρος" ἔξει. γὸ ὃ ὁ μὲν ἀὴρ ϑερμὸς, καὶ 
ὑγρὸς, ἐξαίρετον ἔ ἔχων. τὸ ὑγρόν' ἡ δὲ 
γὴ ψυχρὰ ξηρὰ, ἐξαίρετον. ἔχασα 

τὸ ξηρόν' τὸ ὁ αἰϑὴς ϑερμὸς ὃν Ὡν 
ἐξαίρετον ἔ ἔχων τὸ ϑερμίν τὸ δὲ 
Ψυχρὸν τὸ ὑγρὸν, ἐσμεν ἐκαμ τὸ 

ψυχρόν. : κε 



ΕΤΞ ΤῊΝ ἩΛΕΚΤΡΑΝ, 88; 

καὶ οὕτως ἡμῖν δηλωθήσεται, ὅπως διέκειτο ἐπὶ τῷ συμβάντι κατὰ τὸν" 
πατέρα. ᾿Ισόμοιρον δέ φησιν εἶναι τὴν γῆν τῷ ἀέρι, «σαρ᾽ ὅσον πσαρα- 
τείνειν ἀλλήλοις τὰ ςοιχεῖα τορέπει" καὶ τοῖς φιλοσόφοις ἴσος δοκεῖ εἶναι 
κατὰ ἀνάλυσιν ὁ ἀὴρ τῇ γῇ" συνέςραπῖαι γὰρ ἣ γῆ" εἰ δὲ διαλυϑείη; 

ἰσωϑήσεϊωι αὐτῷ" οὕτως ἔχει καὶ τὸ ἩΗσιόδειον" (Θεογ.- 126.) 

Γαῖα δέ τοι πορῶτον μὲν ἐγείνατο ἴσον ἑαυτῇ 

Οὐρανόν. : 

ἰσόμοιρον δὲ γῆς ἀέρα, τὸν σκότον φησὶν, ἵνα τὸ ΦΑΟΣ ΑΥ̓ΝΟΝ ἀνῖι- 
διαρέλληται. ΚΑῚ ΤῊΣ φησὶν ΓΣΌΜΟΙΡΟΣ ΑΗ͂Ρ, ἴσην μοῖραν 
ἔχων τῇ γῇ" ἡρὐκήῤκ γάρ ἐςιν ἀήρ" ἢ ὅτι γῆ καὶ ἀὴρ ΤΧΟΝ ἰσό-: 
τιμα γὰρ τὰ τέσσαρα ςοιχεῖα ἀλλήλοις" τινὲς δὲ, δ᾽ ὅτι μέση ἀέρος ἐςὴν 

ἡ γῆν διὰ τὰ ἀπὸ κέντρε διαςήματα" ἰσόμοιρος οὖν, διὰ τὸ ἴσον ἀπέχειν 

τρανϊουχόϑεν τῆς γῆς" καὶ ταῦτα δὲ Φερεκράτης παρῴδηκεν. Τὸ δὲ ΑῊΡ 
τὸ ἃ συνέςειλε διὰ ἡϑμὸν ἢ μέτρον" ὦ ϑῶν ἁγνὸν, ὅσα μοι σύνοιδας 

ϑρηνέσῃ καὶ κοπϊομένῃ" τὸ δὲ κατάλληλον ὅτως" ὡς πολλὰς μὲν φδὰς 
ἤδ)ε, πολλὰς δὲ πληγὰς αἱμασσομένων τῶν φέρναν. 

8θ. ΠΛΑΓᾺΣ ΑΝΤΗΡΕΙ͂Σ: τραγικώτερον δέ πῶς ἀπήγγελτοαι: 

ὥςε τὴν διάλυσιν αὐτῶν μὴ πτάνυ πολιτικὴν εἴνοι" Ἰσρρῖαι δὲ ἀπὸ τῶν 
ἐρεσσῴντων: οἷον ΟΝ ὠὰ κατὰ τὸ ἐναντίον τῶν ςέρνων ἐλαυνομένα" ἢ 

ἀντήρεις, δϑδυβᾶ ἀντὶ τοῦ ἴσας τοῖς Ἐν ἀνημαὶ Μετῆκτοῃ ἀπὸ τῶν 

ὀρεσσόντων, ὅταν κατ᾽ ἴσον ἐρέσσωσι, καὶ μὴ εἰς ϑάτερον πσεριωδῆτου ἢ, 
γαῦς" ἀντήρεις οὖν, ἀντικτυπούσας τοῖς ϑρήνοις" ϑρηνοῦσα γὰρ ἔτυπτε 
τὸ ςῆϑος πρὸς ἕκαςον. ἩΣΘΟΥ͂, ἀντὶ τοῦ ἔμαϑες. ΑἸΜΑΣΣΟ- 
ΜΕΝΩΝ. διὰ τούτων ἡ ἐπίτασις. ὉΠΟΊΑΝ ΔΝΟΦΕΡΑ. ὅσα 
μὲν, φησὶ, διὰ νυκτὸς κλαίω, οἷ εὐναὶ ἴσασιν" ὅσα δὲ δι᾽ ἡμέρας, ὁ ἀὴρ 
αὶ τὸ φῶς" λέγει δὲ, ὅτι ἐὶ διαλείπω ὅτε νυχϊὸς, ὅτε ἡμέρας κλαίοσα. 
ὙΠΟΛΕΊΦΘΗ, σαρέλϑῃ 

94. ΟΣΑ ΤΟΝ ΔΥΣΤΗΝΟΝ. κατὰ βραχὺ ἐνδείκνυσι τὰ τῆς 
ὑποϑέσεως" ἰδᾷ γὰρ ἔγνωμεν, ὅτι ἀδελφὴ τὰ ᾿Ορέςε, καὶ διὰ τί ϑρηνεῖ. 
ΟΝ ΚΑΤΑ ΜῈΝ ΒΑΡΒΑΡΟΝ. «αρὰ τὸ ὑπὸ ᾿Αγαμέμνονος ἐν τῇ 
Νεκυίᾳ" (407.) Οὔτε με ἀνάρσιοι ἄνδρες---καὶ τὰ ἑξῆς" πάνυ δὲ τε- 
ριπαδὴς ὃ λόγος, εἰ καὶ τιολεμίᾳν τικροτήρρι ἐράνη Κλυταιμνήςρα τῷ 
ἰδίῳ ἀνδρί" πάνυ γὰρ περιπαϑὲς τὸ ἐπὶ τηλικότο καὶ τοσαῦτα δἰαονραξω- 

μα εἰπὲν, ΟΠΩΣ ΔΡΥ͂Ν ὉΛΟΤΟΜΟΙ. 

96. ΟΥ̓Κ ἘΞΈΕΝΙΣΕΝ, ἀντὶ τοῦ οὐκ ἀπέκτεινε" ξένια γὰρ ΓΑ- 

90. ΑἸΙΜΑΣΣΟΜΕΝΩΝ. πλητ- λέγει ΑἸΜΑΣΣΟΜΈΝΩΝ, ἤγεν αἷ- 
τομένων ὠφειλεν εἰπεῖν ἐπεὶ 3 αἱ σῷο- ματηρῶν γενομένων ὑπὸ τῷ «αλήτῖε" 
δραὶ ποληίαὶ αἱμάσσεσιν, ΣΤΈΡΝΩΝ (αι. 

92 



84. ΕἸΣ ΤῊΝ ἩΛΕΚΤΡΑΝ. 

ρέὸς; τραύμαται, φόνοι, κα ̓Αρχίλοχος" Ἐείνια δυσμενέεσσι λυγρὰ χα-" 
ριζόμενοι. ΑἸΠ᾿ ΑΛΛῊΗΞ Η ΜΟΥ. εἰ δὲ καὶ τὰ τῆς Χρυσοϑέμιδος. 
τρράκαδαβ αὔδη γε. διὰ τὸ πάνυ ἀλγεῖν, ἐδέγα κατ᾽ ἀξίαν μεν εὐ 

τῶν. γεγονότων δίετοι; ἢ μόνην αὐτήν. 

, 102. ΑΔΙΚΩΣΟΊΚΤΡΩΣ ΤΕ. ἔν τισιν ὑπόκειτω ἀντὶ τοῦ ἀδί-᾿ 
κως, ΑἸΚΩΣ, καὶ οἰκϊρῶς μὲν; διὰ τὸ βίᾳ, ὶ ἐπιβθλευϑένϊα' ἀϊκῶς δὲ, 
ὅτι πελέκει αὐτὸν μεθ᾽ ὕβρεως ἐτίσαῖο. ΑΛΛ’ ΟΥ̓ΜῈΝ ΔΗ ΔΛΗΞΩ. 

ὁ γᾶς" ἀλλ᾽ ὁ λήξω. ϑρήνων ὅτε ἡμέρας ὄτε νυκῖὸς. ὀδυρομένη, ἕως ἄν 

νύκτα καὶ φῶς βλέπω, ὥςε μὴ ἀηδόνος τρόπῳ ἠχώ τινα πτροπέμπειν τῶν: 
Ἡμρο πρὸ τῶν πταϊρῴων ϑυῤρᾷνῃ τ τ τῶν; 

. ΣΕΜΝΑΙ; εὐφήμως, ὡς. καὶ τὸ. Ἔῤῥμωίδες. κατ 

ἀιρ, ἌΝΤΙΡΡΟΠΟΝ ΑΧΘΟΣΞ. ἢ τὸ κά] αδαρῆν δὲ τὸ καϊαφερόβες. ἑ 
νον! ὃ φέρειν. ἃ δμφμο ἢ ἐπὶ τῷ Ὀρέςϑ ἀκούειν δεῖ οὕτως τὸ ΑΝΤΙΡ-- 

ΡΟΠΟΝ, περ ἂν εἶχεν. ἐκεῖνος. φέρειν παροὺ, ὥς: ε κοινῇ ἡμᾶς αὐτὸ. 

. φέρε: βόνη γὰρ φέρειν. οὐκ ἔτι οἈβλθβας ἀντὶ τοῦ ἰχύων" οἱ δὲ; γρίχον ἢ Ὁ 
ἀντὶ τ σώξω. - 

120, 1ΙΩ. ΠΑΙΐῚ ΜΑΙ, ἃ πφροδόρ. ἐκ Χοροῦ ἡμδμ δον τῇ; Ἡχραρα 

συνωχϑομένων.. ᾿ΔΥΣΞΤΑΝΟΤΑΤΑΣ, τῆς ἐξωλεςἀτης" «ἐ γὰρ ἐπὶ οἴκῖε. 

ἐςὴν ὁ λόγος. ΤΙΝ᾽ ΔΕῚ ΤΑΚΈΙΣ. ἀντὶ τᾶ, διὰ τί τήχῃ τῇ ἀκορέςῳ 

οἰμωγῇ. ΑΘΕΩΤΑΤΑΣΣ, ἀσεβδεςάτης.ἱ Ο-. ΤΑΔΕ ΠΟΡΩ͂Ν. λίαν" 
αἰδήμων ὁ Χορὸς ἐπὶ τὸν Αἰγιῶδον τρέπει τὴν αἰτίαν". ἡ. γυναικῶν ἐφιν" 

ἴδιοι μηδὲ ἐπὶ τοῖς προφανέσιν -ἁμαρϊήμασὶι καϊαλέγειν ἄλλης ἡγυναικόρενς 

αὶ τὸ ἘΠ ΜΟΙ ΘΕΜΙΣ ΤΑΔ’ ΔΎΦΩΝ λίαν ἠθικὸν τὺ ἁρμόξον γυνέ- 
αἰξίν" ἐπεὶ κατ' ἰδρρχόθων ἢ ἣν ὁ λόγος, ἢ ἐπεὶ, δοκεῖ. Ἰηνηνννὸ φησίν" εἰ" 

δικοίιόν ἐ ἐςιν; οὕτως εὔχοβμοι. ἀκ ὡ ωΐπδ ας πος δ ὦ 
ὃς Αν ὐόκὴ ὡς ἧς 

ἊΨ 5 κἱλ᾿ Ὁ 

ζ}. δι ΟΥ̓, φ Ὁ ε 

97. ΜΗΤῊΡ Δ᾽ Ἡ 'ΜΗ. μήτηρ 
3 ἢ ἐμὴ Ὁ ὃ συγκαϑεύδων αὐτῇ Αἴσι-" 

ὧς ἔ ξορσῶν αὐτὸν κατὰ τὸ κώρω διὰ 

Φονντδ' «σελέκεως, καθὰ; δρῦν δρδροτό-. 

μοι» κχίξοσιν δηλονότι. Τὸ Κι “Ἃ, ΚΑΡΑ 

ἔχει τὸ πρότερον βραχὺ.. "ἢ τὸ δεύτε- 
ροὺ μανρόν' (Ά1: 808. ) “σαίσας κάρᾳ 
ϑώνξε' τὸ δὲ κρώτω, τὸ πρότερον μα- 
κρὸν τῦἡ τὸ δεύτερον βρωχύ. 

λ04. ἘΣ Τ᾽ ΑΝ, ἕως ὅτα, ἤγουν 

ἕως ἂν, βλέπω, φαεινδάτας ἄ ἄφρων ςιλ- 

Θηδόνας" δηλοῖ δὲ τοῦτο σὴν νύχτα πε’. 
ριφρωςικῶς. ΜΗ ΟΥ ΤΕΚΝΟΔΕ- 

ΤΕΙΡ᾿, ὥςε μὴ οὗὖχ, ὥς τις ἀηδὼν τὰ 

τέκνα ἀποβαλοῦσα ἠχὼ ἐπὶ κωκυτῷ, 
ἤγον ϑρηνώδῃ ἤχὼγ πᾶσι φροφωνεῖν 

ἔμπροσθεν τῶνδε Ὁ τ πατρῴων 
ϑυρῶν, 

ΗΧΩ: ὠντὶ ἦχον οἱ ποιηταὶ ἡ ἠχὴν λέ- 
»γωσιν". ἤχὼ γ.., τὸ ὁ φωνῆς ἀντίφϑε: 

μὰ. ΣΏΚΩ; ἰρκύω, δύναμαι, ἈΝ) 
ΤΙΡΡΟΠΟΝ, ἑτεροῤῥεπὲς βάρος. ", 

121. τιν᾽ ἌΕΙ ἘΣΜΘΗΝ τις 
ἐγ ἢ οἰμωγὴ, ἣν οὕτως ἐκ 

τήκεσα σαυτὸν, οἰμώξεις. τὸν ὑεήναθ 

ἁλόντα ὡπάταις ᾿Αγαμιόμνογα,, ἐξ ἐ ἐν". 
εργείας τῆς δυλερᾶς, Φ ἐσ ἐσάτης 

μητρὸς ἔχδοτον, γενόμενον. δηλονότι, 

χειρὶ κακὴ» ἤγθον κακοποιῷ Ὁ Φογικῇ. 
ΑΚΟΡΕΤΟΝ, ἀντὶ τῷ ἀκορέστως. ὩΣ 

ΟἿΑΔΕῈ. ὡς ὃ ̓ Αγαμέμνων, ὥὠπώλετο 
δηλονότι, οὕτως εἴϑε ὠπόλοιτο ὃ τάδε" 
«σαραοχών. ΘΕΜΊῚΣ; τὸ ἔννομον᾽ ὅσιοι» 
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ΕΠΞ ΤῊΝ ἨΛΕΚΎΡΑΝ, 8 

128.  ΓΈΝΕΘΛΑ. ᾧ «αἴδες τῶν εὐγενῶν Μυκηναίων. ΟἸΔΑ 
ΤΕ. οἶδα, φησὶν, ἃ πτράτϊω, καὶ οὐ χανϑάνει με, ὅτι ὑπὲρ τὸ δέον ποιῶ" 

᾿ ἢ οἶδα ὅτι μοι εὐνοεῖτε, ἵνα συνάπϊῃ τῷ προκειμένῳ, ἩΚΈΤ᾽ ἘΜΩΝ 
ΚΑΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΜΎΘΙΟΝ. ἄμεινον δὲ τὸ πρῶτον. ἘΛΤῈ; Μ᾽ 
ὯΔ᾽, τοιοῦτοι γὰρ πολλάκις οἱ ἐν τοῖς στάϑεσι σταρηϊορούμενοι, παρα- 

καλοῦντες συγχωρεῖδ)γαι ϑρηνεῖν. ΑΛΎΕΙΝ ἐν ἄλλοις δυσφορεῖν ση- 

μαΐίνει" ἐνίοτε δὲ τὸ γεγηϑέναι!» ἀπὸ τῆς ἀλέας καὶ διαχύσεως. Ὅμηρος" 

(Οδ. Σ. 382.) 
Ἦ ἀλύεις, ὅτι Ἴρον ἐνίκησας τὸν ἀλήτην. 

137. ΑΛΔ᾿ ΟΥ̓ΤΟῚ ΤῸΝ Τ᾽ ἘΞ ΑΙΔΑ. Ὅμηρος" (Ἰλ. ὦ, 

524.) ᾿ς 

Οὐ γάρ τις τρῆξις τποεέλετοι κρυεροῖο γόοιο. 

ΠΑΓΚΟΙΝΟΥ͂ ΛΙΜΝΑΣ. εἰς. ἣν ἅπαντας ἐφικέδγαι δεῖ. ΟΥ̓́ΤΕ; 

ΓΟΟΙ͂Σ ΟΥ̓́ΤΕ ΛΙΤΑΙ͂ΣΙΝ, ὄτε ὀδυρομένη, ὅτε τταρακαλϑσα τοὺς 

ϑεούς" τὰ Αἰογύλος" (Νιόδῃ.) 

- Μόνος ϑεῶν γὰρ Θάναϊος οὐ δώρων ἐρᾷ" 

βόνος οὐ δέχεται ϑ,λυκάρᾷς μέξος. ἐλπίδος. ἘΦΙΗ, ἐπιϑυμεῖς" τί μοι. 

φησὶ, τούτων γλίχῃ» ἅπερ ἐστὶν οὐκ εὐκόλως φέρειν, ϑρήνους καὶ 

τένϑη ; 

147. ΑΛΔ᾽ ἘΜΕ Τ᾿ Α ΣΤΟΝΟΕΣ᾽ ΑΡΑΡΕ. ᾿Ατ]ικῶς τὸ 
ἄραρέ με, ἀνὶὶ τ, ἤρεσέ με ταῖς φρεσίν" καὶ ̓Αριςοφάνης" (Βατρ. 1023.) 
σὲ δὲ ταῦτ᾽ ἀρέσκει ; τὸ δὲ ΑΡΑΡΕ; ἀντὶ τοῦ, σύμφωνα τὩράσσομεν 
ἐγὼ καὶ ἣ ἀηδὼν ἕνεκα τῇ ϑρηνεῖν. ΓΑλλως" οἷον συνήρμος αἱ με ταῖς 

ΒΡ Υ 

δὲ, τὸ δίκαιον" ὁμῶς ὠμφότερα ἐπὶ ϑεθ"ὀ ὀ χανίας ἀγανάκτεϊν. : 
τὸ δίκαιον ἐπὶ ἀνθρώπων. 196. ΙΚΝΟΥΜΑΙ,. ἀντὶ ΕΣ σαάρα- 

191: ΦΥΓΓΆΝΕΙ, ἤγϑν διαφεύϊει, καλῶ ἀφικνῶμαι δὲ, ἀντὶ τῷ σπαρα- 

"λανϑάνει. ᾿Απὸ τῷ ἡφεόγω γίνεται γίνομαι κὸ φϑάνω. 
φευγάνω᾽ δ ἐκβολῇ Ὁ' 5 ε; Ὁ, πλεονα- 187. ᾿Αλλ᾽ οὖκ ἀνατήσεις τὸν σὸν 
σμῷ τοῦ ν» εἶτα, διὼ τὸ ἐπαγόμενον 7» -«ατέρα ὃκ μ᾿ λίμνης “τῷ “Αὸν ΕΣ παι 
τροπῇ τότϑ εἰς 7; φυγγάνω" οὕτω γ.- κοΐνε, ἤγεν ῷ'᾽ πᾶσι κοίνε, ὦ ὅτε διὰ γό- 
γεταρ τὸ τὸ τυγχάνω, ἀπὸ τοῦ τεύχω ων, ὄτε διὰ τυαραχλήσεων. ΑΜΗΧΑ- 
ὠχεήτου" τ᾿ τὸ ἁνδάνω, αἰ ἀπὸ τοῦ ἥδω" ΝῸΝν ἤγεν ἀνίκητον, ἀθεράπευτον, 

"καὶ τὸ συνϑάνομαι ὦ ἀπὸ τῷ 5 σεύϑομει" “πρὸς ὃ οὔκ ἔξι μηχανήσαδδαν. ΑΝΑ- 

εῷ τὸ ἐ ἐρυγγάνω ἐπὸ ϑ' ἐρεύγομαι, καὶ ΔΛΥΣΙΣ, ἐπανόρϑωσις" τῇ ἀναλύσει 
ἕτερα, ἐναντία ἡ σύνϑεσις. 

ΠΡΟΔΙΠΕΙΝ, καταλιπεῖν. 145. ΝΉΠΙΟΣ, ὃ ἐν ,βαφικῃ ὦ ὧν 
132. ΣΤΟΝΆΧΕΙΝ, ςενάχω καὶ ἡλικίᾳ, ον ἀπὸ τούτῃ ὃ ὠνόητος, μω- 

φογαχῶ, τὸ αὐτό" εἰσὶ δὲ τὸ ἀμφότερα ρός. 
“ποιητικά. ΦΙΛΟΤΗΤῸΣ, φιλοῷρο- ΟἸΚΤΡΩΣ ΟἸΧΟΜΈΝΩΝ, ἐλεν- 
σύνης. ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΑΙ, ἀποδιδϑ- νῶς ἐφθαρμένων, 
σαι. ὯΔ᾽ ΑΛΎΕΙΝ, ἕὅτως ὑπ᾽ αμη- 

᾿ σ3 
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φρεσὶ, τοτέςιν ἐκείνην ξηλῶ τὴν ἀεὶ τὸν Ἴτυν φενάδεσαν, ἈΤΥΖΟ- 
ΜΕΝΑ, ἐκπλητ)ομένη τοῖς συμβεβηκόσι καὶ ὀδυρομένη. ΔΙΟΙΣ δὲ ΑΤ- 

ΤΈΛΟΣ, ὅτι τὸ ἔαρ σημαίνει. Ὅμηρος" (Ὀδ. Τ. 618.) 

Ὡς δ᾽ ὅτε Ἰ]ανδαρέα κούρη χιλωρηῖς ἀηδὼν 
Καλὸν ἀείδῃσιν ἔαρος νέον ἱςαμένοιο. 

ἢ ὅτι τὴν ἡμέραν σημαίνει" ἢ ὅτι τὰ ἑαυτῆς ἀγγέλλει κακὰ, καὶ τὴν 
ποεριδρυλλεμένην ἀγγελίαν, καὶ τὸ πάϑος" ἢ ἄγϊελον εἶπεν, οἷον τέρας. 

τὸ παρ᾽ αὐτῆς γιγνόμενον εἰς τεραϊείαν τῆς φύσεως" καὶ ξαπφώ" Ἦρος 

ἄγγελος ἱμερόφωνος ἀηδών. ΞῈ; Δ᾽ ἘΤΩΤΕῈ ΝΈΜΩ ΘΈΟΝ. ἀντὶ 

τοῦ, ἐν τιμῇ τῶν ϑεῶν μερίζω σέ. ἘΝ ΤΑΦΩ ΠΕΤΡΑΙΩ,. τοτέςιν 

ἀπολιδωδέϊσα" αὶ Ὅμηρος" (Ἰλ. Ὡ.. 615.) 

Ἔν Σιπύλῳ, ὅϑι φασὶ ϑεάων ἔμμεναι εὐνάς. 

156. ΠΕΡΙΣΣΞΑ. πρὸς τὸ ἄχος περισσὴ, ἀντὶ τοῦ ἄμετρος ἐν τῷ 
ϑρηνέϊν' τοερισσῶς, φησὶν, ὀδύρῃ πσαρὰ τούτους, οἷς ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένους 
τυγχάνεις" ὥς: καὶ ἕτερόν τι διδάσκει ἡμᾶς, ὅτι κοὴ ἀδελφαὶ αὐτῇ εἶσι 
δύο μετριώτερον τὴν συμφορὰν φέρουσαι. ΟἿΑ ΧΡΥΞΟΘΕΜΙΣ. ἢ 
Ὁμήρῳ ἀκολουϑεῖ εἰρηκότι (Ἴλ. 1. 144.) τρέϊς τὰς ϑυγατέρας τοῦ 
᾿Αγαμέμνονος, ἢ, ὡς ὁ τὰ Κύπρια ποιήσας, τέσσαράς φησι. ΚΡΥ- 
ΠΤᾺ Τ᾽ ΑΧΕΏΩΝ. ἢ μετοχή ἐς: τὸ ΑΧΕΩΝ, ἀντὶ τοῦ δυσφορῶν 

ἐπὶ τῷ κεκρύφϑαμ" ἢ ὁ ἐν ἥδῃ κρυπΊῇ λυπόμενος. ΒΉΜΑΤΙ. ἀντὶ τοῦ 

ὁδῷ, πομπῇ. 
165. ΑΚΑΜΑΤΑ. ἀκαμάτως καὶ ἀδιαλείπίως" λέγοι δ᾽ ἂν ταῦτα 

ἐν ὑποκρίσει" ἢ ὁ κεκμηκότως. 
167. ΟΙΧΝΩ, περιέρχομοι!. ΜΥΔΑΛΈΑ, διάδροχος τοῖς δάκρυ- 

σιν. ΑΝΗΝΥ͂ΤΟΝ, ἀτελείωτον. ὩΝ Τ᾽ ΕΠΑΘ᾽, ΩΝ Τ᾽ ΕΔΑΗ. 

148. Α ΙΤΥΝ. οὕτως ἦν ῥίδιον 

λέγεδδαι, ᾿Αλλ ἐμὲ ἤρεσε κατὰ τὰς 

φρένας ἣ περὶ τὸ Ἴπλνυ ὠχολεμένη 
ἢ τοῦ Διὸς ἄγγελος ὄρνις, ἥ κὸν ταῦ 

ραπγομένη ἀεὶ ὀλοφύρεται ὌἬτσουν Ἴτυν" 
γυγὶ δὲ συνυπάγει Σ λόγον τῷ ἀτόϊακ- 
τικῷ ἄρϑρῳ, ὦ λέγει» Ἥ τις ὄρνις 

Διὸς ἄγγελος ὠτυζομένη ἀεὶ ὀλοφύρε- 
ταὶ Ἴτυν Ἴτυν. ΝΕΈΜΩ ΘΕΟΝ. ϑεόν 

σε ἔχω, καϑότι δακρύεις ἐν τάφῳ πε- 
τραίῳ" τὸ δὲ ΑἹ ΑΙ καϑ' ἑαυτὴν λέ- 
γεῖ. 

161, ΟΔΒΙΟΣ ΟΝ. συνυπάγει ἢ’ 
λόγον ἐνταῦϑα τὸ ̓ὐσοτανηικῷ ἄρϑρῳ" 
ὀφείλων γὰρ λέγειν» ἤολξιος ᾿Ορέξης, 

ὃν ἡ κλεινὴ γῆ δέξεται Ὁ Μυκηναίων, 

ὃ δὲ λέγει, ̓ Ὄλξιος ὅντινα ᾿Ορέρην ἡ ἢ 

κλεινὴ γῇ Ἔ Μυκιναίων δέξεταί σσοτε 
εὐπτατρίδην, ὠντὶ Ὁ περιφανῆ μολόγται 

εἰς τήνδε, τὴν γὴν εὔφρονι βήματι, ἀντὶ 
9 πομπῇ ἡδείᾳ, Θ΄ Διός. 

1656. ΑΚΑΜΑΤΑ, ἀκαμάτως, 
ἀνενδότως. ΑΝΎΜΦΕΥΤΟΣ, ἄ ἄγαμος. 
ΟἸΙΧΝΩ, ἀνατρέφομαι, περιέρχομαι. 

Οἰχνῶ γέγονεν ὠπὸ Φ' οἵ; οἴχομαι “ᾶρεν- 
ϑέσει ὃ ν' μετέπεσε δὲ ἧς τὴν πῶν 
ποερισπτωμένων συξυγίαν, ἄχρι καὶ τὸ 
ἀφικνοῦμαι, γενόμενον ἀπὸ Ὁ ἵχο 

“«“αρενϑέσει δ᾽ ν΄. ἀπὸ δὲ δ΄ οἰχνὼ καὶ 
ἴχνος διὼ τῷ ὃ. 
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ὧν ἔπαϑε παρ᾿ ἐμδ εὐεργεσιῶν" διέσωσε γὰρ αὐτόν" ὧν δὲ ἐδάη, ὅτι 

συνεχεῖς ἔπεμπεν ἀγγέλες δηλῆσα τὰ κατ᾽ ἈΉΜΗΝΝ. 

177. ῶ ΤῸΝ ὙΠΕΡΑΛΓῊ ΧΟΛΟΝ. ᾧ τινι, τῷ Δῆ, τὸν ας 

αλγᾶντα, τὸν ἄγαν ὀδυνηρὸν καὶ λυπηρὸν χόλον τοῖς πεπραγμένοις νέμϑ-- 

σὰν μὴ ὑπερδολῇ χρῶ τοῖς λυπὴροῖς καὶ δεινοῖς, μήτε ἐπιλάϑου αὐτῶν" 

ἀλλὰ βέβνηδο μὲν αὐτῶν" γενναίως δὲ φέρε" ἢ μήτε ὑπὲρ τὸ δέον ἔχ- 
Ὅρα, μήτε ἐπιλανϑάνε τῆς ἔϑρας. ΧΡΟΝΟΞ ΓᾺΡ ΕΥ̓ΜΑΡΗΣ. 
ὁ γὰρ χρόνος εὐμαρῶς «σαρέρχετοι" ἐνίοτε δ᾽ οὖν μερὶ ὁ ὀλίγον ἀνυομένε 
τῷ χρόνο, ἥξει ᾿Ορέςφης". ἢ εὐχερής ἐξὶν ὁ χρόνος, ὥςε μετελϑεῖν τοὺς 
ἀδίκος. ΚΡΙΞΑΝ. Φωκικήν. Κρίσα γὰρ πόλις Φωκίδος. ΒΟΥ͂ΝΟ-: 

ΜΟΝ, βοῶν ϑρεπῆικήν. ΑΠΕΡΙΤΡΟΠΟΣ, ἀνεπίςροφος, ἀνεπέλέυς ος" 

ἔνϑεν καὶ τὸ (Ἴλ. Β. 206.) περιτροπέων ἐνιαυτός, ᾿Απὸ κοινοῦ δὲ λη-: 
πἾέον τὸ ἀπερίτροπος" οὔτε ᾿Ορέςης ἀπερίτροπος, ὃς ἐν τῇ Φωκίδι τρέ- 

φετοῖ, οὔτε ὁ κάτω ϑεός" ἀλλὰ καὶ ὑπὸ ᾿Ορές 8 τιμωρηϑήσονϊαι, καὶ ἀπὸ 
τῶν χϑονίων ϑεῶν ἔσεδγοι τὴν τιμωρίαν τοῦ ἀδίκως ἀνῃρημένθ τοροσδό- 
κά. Τινὲς δὲ τὸ ἀπερίτροπος, ἐπὶ μὲν ᾿Ορές 8, ἀνεπέλευςος" ἐπὶ δὲ 
Πλούτωνος, ἀνεπίςροφος τοῦ τοὺς ἐχϑροὺς μετελθεῖν" ππολλάκις γὰρ 
τὸ κατὰ κοινοῦ λαμβανόμενον, διαφόρως νοεῖται" καὶ Ὅμηρος" (Ἴλι. Δ. 

. 328.) ; 
ἜἜνϑ᾽ ἑλότην δίφρον τε αὶ ἀνέρε δήμϑ ἀρίςω. 

τὸ ἑλέτην κατὰ κοινοῦ ἐς ιν" ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν τοῦ δίφρΒ, ἀντὶ τοῦ ἔλαθον" 
ἐπὶ δὲ τῶν ἀνδρῶν, ἀντὶ τοῦ ἐφόνευσαν. ΟΥ̓́Θ᾽ Ο ΠΑΡΑ ΤῸΝ ΑΧΕ- 
ΡΟΝΤΑ. οὔτε ὁ “Αδὴης ἐνεκίσροφος (ἀπὸ κοινοῦ γὰρ τὸ ὠπερίτροπος) 
τοῦ τοὺς ἐχϑροὺς μετελϑεῖν" ἀλλ᾽ ἔχει ῬΡΗΆΑ καὶ ἐπιμέλειαν σποι- 

εἴται. 
186. ΑΛλ᾽ ΕΜῈ ΜΕΝ Ο ΠΟΛΥΞ. οἷον, τὸ τυλεῖςον τοῦ βίου 

ἐξίωσα ἐν κακοῖς, ἡὶ ὁ πλείων με, φησὶ, βίος ἀπολέλοιπε, μηδέποτε ἐν 
ἀγαϑῇ ἐλπίδι γενομένην, ἐπεὶ μέχρι νῦν οὐδὲν ὑπὲρ ἐκδικίας ᾿Αγα- ͵ 
μέμνονος πέπρακίαι. ΑΞ ΦΙΛΟΣ ΟΥ̓ΤΕΞ ΑΝΗΡ. ἤτοι ἧς φίλος οὐ- 
δεὶς ποροΐςατοη" ἀλλὰ Φάντες εἰσὶν ἐν ἀτυχήμασιν εὐλαβούμενοι, ἢ 

ἐκεῖνο" 
᾿Ανδρὸς κοικῶς τοράσσονῖος ἐχποδὼν φίλοι. 

ψπ  ΦὩ, ΩΝ Τ᾽ ΕΠΑΘ᾽, ΩΝ τ᾽ Ε- εὐκολίας. 
ΔΑΗ. Ὁ ὧν ἔπαϑε, δηλονότι ὁ ὑπ᾿ ἐμῶ, 181. Κρίσσα, ποόλις τῆς Φωκίδος" 

χωλῶν, "ἢ ὧν ὧν ἔμαϑε" τί ηὃ εἶδος ὦ ἀγ- τὴν ἀκτὴν τὴν Κρίσσαν, ὠντὶ κεῆϊικῶ, 
γελίας δδχ ἔρχεται ἐμοὶ ἀπώτην ἔχονν τατέςι ὃ Κρίσσης. 
τοτέξι ψευδές ; ΠΟΘΕΙ͂, ὁ ᾿Ορέτης, 184. ΠΑΡΑ ΤῸΝ, κατὰ τόν' τ 
φανῆναι ἀπὸ κοινοῦ. ἐν τοῦ πεζῷ λόγῳ ἐν ' αὕτη" Σ 

176. ΚΡΑΤΎΝΕΙ, χρατεῖ, ἄρχει. σύνταξις τῆς «παρὰ αἱ ὦ ραφῇ 
ἙΥΜΑΡΗΣ,; εὐμαρείας «πάροχος, ἤ[δν 

σαΑ 
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ἘΠΟΙΚΟΣ. ἀντὶ τοῦ μέτοικος. ΑΝΑΞΊΙΑ. ἀξίαν οὐκ ἔχασα, ἀλλὰ 
ἄτιμος.. ΟἸΚΟΝΟΜΩ, ἀντὶ τῷ διαιτῶμοι τοὺς παῖρῴες οἴκδς. ΩΔΕ, 

ΜΕΝ ἈΕΙΚΈΕΙ. δεικικῶς τὸ ΩΔΕ;. ἐλεεινὸν δὲ τὸ τοιὅτον, τὰ λελη- 
ϑότως ἐμφαῖνον τὸ ογῆμα τῶν ὑποκριτῶν. 

1θ6. ΟἸΚΤΡᾺ ΜῈΝ ΝΟΣΤΟΙ͂Σ ΑΥ̓ΔΑ, ἡ ἀγγελία ἡ “ᾧ 
τοῦ νόςου τοῦ πτατρὸς οἰκτρὰ ἐγένετο, εὐθέως ἀναιρεϑέντος" ἀπὸ κοινοῦ 
δὲ τὸ ΑΥ̓ΔΑ. οἰκτρά σοι οὖν γέγονεν ἣ φωνὴ; ἡ ἀγγέλλουσα «περὶ τοῦ 
γόςου τοῦ «πσατρός" οἰκτρὰ δὲ καὶ περὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ" οἷον, οἰκτρὰ 
πέπονϑας, κοὴ ὅτε ἤκουσας πταρεῖνοη ᾿Αγαμέμνονα, ποροσδοκῶσα ὅτι 
ἐπιδελευϑήσεται" οἰκτρὰ δὲ, ὅτε κοὴ ἡ πρᾶξις γέγονε, καὶ ἀνῃρέϑη. 

ἌΝΤΑΙᾺ ΤΓΈΝΥΩΝ. ὅτε ἀνταίαν ἐπλήγη ἀπὸ γενύων πταγχάλκων, 
δ ἐςτ πσελέκεων" γένυς γὰρ εἶδος πτελέκεως. ΔΟΛΟΣ ΗΝ Ο ΦΡΑ- 

ΣΑΣ. ἀντὶ τοῦ ὁ φρασάμενος, ἐπινοησάμενος" ὁ “δὲ ἀνελὼν, ἔρως" δι᾿ 

ἔρωτα γὰρ ἑαυτῶν ἀνεῖλον ᾿Αγαμέμνονα" δόλος ὁ φρασάμενος τὴν ἑςίω- 
σιν, ἐν ἡ ἀνηρέδϑη. ΠΡΟΦΥΤΕΥΞΑΝΤΕΙΣΞ, προσκεψάμενοι, πρρο- 

κατασκευάσαντες. ΝΟΡΦΑΝ, μορφὴν, τύπον" τὴν δὲ μοιχείαν φησὶ 
τοῦ Αἰγίδ), ἢ τὴν ὄψιν, ἣν εἰργάσατο τῇ φόνε. ἘΠΤ᾽ ΟΥ̓Ν ΘΕΟΣ. 
πάνυ αἰδημόνως ὁ Χορὸς τὸ μὲν πρᾶγμα λέγει" τοὺς δὲ πσράξανϊας ἐκ 
ἐλέγχει. 

208. Ὁ ΠΑ͂ΣΑΝ ΚΕΙ͂ΝΑ. ὦ ἡμέρα ἐκείνη ἐλϑοῦσα ἐμοὶ ἐχϑίςη᾽ 

ἡ μάλιςα μεμισημένη πασῶν ἡμερῶν. Τὸ δὲ ΠΛΕΟΝ σπερισσόν. ὦ, 
ΔΕΙΠΝΩΝ ἈΡΡΗΤΩΝ. τῶν ὑπὸ Αἰγίδϑου; φησὶ, τῷ ᾿Αγαμέμνονι 
παρασκευαδϑδέντων ἐπ᾿ ὀλέϑρῳ, ἃ οὐδὲ ὀνομάσαι καλόν, ἘΚΤΤΑΡΛΑ 
ΠΑΘΗ. μεγάλα. ΔΙΔΥΜΑΙΝ ΧΈΡΟΙΝ. τῆς. Κλυταιμνήςρας νὰ 
τοῦ Αἰγίδγου. ΑΙ ΤῸΝ ΕΜΟΝ ΕἸΛΟΝ ΒΙΟΝ. πάνυ περιπαϑῶς" 

αἵτινες χεῖρες, αἱ ἀνελοῦσαι τὸν ᾿Αγαμέμνονα, τὸν ἐμὸν βίον ἀνεῖλον, 
καὶ σρεδοταν τοῖς ἐχϑροῖς. ΠΟΙΝΙΜΆ, ποινῆς ἄξια «ποοινὴ δὲ 
λέγοι ἐπὶ μόνης "ἀταθηλῆς Ἀρημάτων, Ὅμηρρρ' (1λ..4.. 628.} “ 

χρὴ μὲν τίς κε κασιγνήτοιο Φόνοιο 

Πωνὴν, ἢ ἢ οὗ τταιδὸς ἐδέξατο τεϑυνειῶτος" 

Καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἐν δήμῳ μένει αὐτοῦ, πόλλ᾽ ἀποτίσας, 
Τοῦ δέ τ' ἐρητύετοι κραδίη ἢ ϑυμὸς ἀγήνωρ 

Τοινὴν δεξαμένε. 

391. ἘΠΟΙΚΟΣ, ἐν ἀλλοτρίῳ οἷ- , 1090, ἜΡΟΣ. μικρὸν διὰ τὸ μέτρον 

κία οὖσα, ξένη. ΑΝΑΞΙΑ; μηδεμιᾶς ὅτι δὲ τὸ μικρὸν γράφεται, δῆλον ἐκ Φ 

φροντίδος ἀξία. αἰτιατικῆς" τὸν ἔρον γὸ λέγομεν" καὶ 
103. ΑΕΙΚΕΙ. αἰρκρᾷ, ἀπρεπεῖν Ὅμηρος" (Ἰλ. 4. 460.) ἐξ ἔρον ὮΝ 

«παρὸ τὰ μὴ ἐοικέναι, ὃ δηλοῖ τὸ καθή- ἘΕΠΤΕῈ ΒΡΟΤΩΝ, εἴτε τις ἀπὸ τῶν 
κρίν, ὑὸς βροτῶν, ΤῊ : 
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213. ΑΓΛΑΙΑΣ, ἡδονῆς, δόξης. ᾿ 
215, ΦΡΑΖΟΥ ΜΗ ΠΟΡΣΩ, ΦΩΝΕΙ͂Ν. ὁ Χορὸς ἐπιτιμᾷ τῇ 

ἪἬλέκτρᾳ μὴ ἄντικρυς ταῖς βλασφημίαις κατὰ Κλυταιμνήςῥας καὶ 
Αἰγίϑϑου χωρεῖν. ΟΥΓΝΏΜΑΝ ΓΣΧΈΙΣ. οὐ νοέϊς, οὐ γιγνώσκεις, 
φησὶν, ἐξ οἵων ἀγαθῶν εἰς τί ἀνιαρὸν ἐλήλυϑας ; ΟἸΚΈΤΑΣ, ἤτοι 

τὰς συγγενικὰς, ἢ ἀπὸ σοῦ ἐσομένας, καὶ οὐκ ἀλλαχόϑεν. ΣᾺ ΔΥΣ- 
ΘΥΜΩ ΤΙΚΤΟΥΣ᾽ ΑΕ. σαυτῇ γενᾶσα ταῦτα, ἐξ ὧν -“πσολεμεϊτοή 
σου ἣ ἐπωὼὰ, ὡς ἐγ ἀϑυμίαις αὐτῆς οὔσης. ΤΑ ΔΕ ΤΟΙ͂Ξ ΔΥΝΑ- 

«ΤΟΙΣ ΟΥ̓Κ ἘΡΙΣΤΑ. τοῖς κρατᾶσιν οὐ δι’ ἔριδος δεῖ εἰς ταῦτα 

ποροσπελάξειν, ἀντὶ τοῦ, οὐχ οἷόν τε σε ἐρίζειν τοῖς δυνατοῖς. Καὶ ἄλ- 
«λως" ταῦτα δὲ, ἃ «πράττεις, οὐκ ἐριρὰ τοῖς κρατοῦσίν ἐς" τοτέςι, τὴν 
«ποερὶ τούτων φιλονεικίαν «τρὸς τοὺς κρατᾶντας στοιεῖδ)οι, ἀμόμρεξοι, 
'ΠΛΑΘΕΙ͂Ν, πελάζειν»... ! 

.. 224, ΕΞΟΙΔΟ, ΟΥ ΔΑΘΕῚ ΜΕ:. τοῦτο. τὸ ἔπος. φησὶν, οὐ λὰν- 

ϑάνει με" ἀλλ᾽ οἶδα τὸ ἀσφαλὲς κοὴ συμφέρον" διὰ δὲ τὴν ὑπέρδασιν 
-τῶν δεινῶν ἀναγκάξομαι τὸ ἐπικινδυνώδη τινὰ φϑέγγεδνδοι.. ΤΙΝῚ ΓᾺΡ 
'ΠΟΤΕ, «παρὰ τίνος γὰρ ἂν ἀκούσομαι τὰ συμφέροντα, ἢ παρ ὑμῶν 
"τῶν συνοίκων; ὥςε μοι! συγχωρῆσαι ἐν δεινοῖς οὔσῃ, πταρηγορίαν τινὰ 
ἴχειν ἐκ τῶν ὀδυρμῶν καὶ ϑρήνων" οὐ γὰρ πρὸς ξένες ἔχω, ἀλλὰ τρὸς 

ὑμᾶς εὐνοόσας. Ὦ ΦΙΛΕΑ ΓΕΝΕΘΛΑ. ὦ προσφιλὴς ἐμοὶ γενεά. 
ΤΙΝΙ ΦΡΟΝΟΥ͂ΝΤΙ ΚΑΙΡΙΑ. παρὰ τίνος φρονοῦντος καίρια, ἤγεν 

“89 

207. ΤΟΥΣ ἜΜΟΣ. ὠφριλεν εἰς δυϑύμε ψυχῆς τίκτεσα ἀεὶ ταραχαῖς 
σεῖν πρὸς τὸ ἘΚΠΑΓΔ᾽ ΑΧΘΗ, ἃ ὡ ὃ Ὁ ἔριδας. ΔΥΣΘΥΜΩ; σκληρᾷ, βά- 

ἐμὸς εἶδε πατῆρ' ὃ δὲ πρὸς τὸ σημαι- 
, νόμενον ἀποδοὺς, λέγει, ὃς ϑανώτες 

ὠπρεπεῖς ὦ εἶδεν ὃ ἐμὸς “σατὴρ ἀπὸ διδύ- 

᾿μὼν χειρῶν, 
208. ΑΙΚΕΙΣ, ἀπρεπεῖς, αἰκρῦς. 

ΔΙΔΥΜΑΙΝ ΧΕΙΡΟΙ͂Ν. ἡ πληγὴ γὸ 
χοῦ «πελέκεως δι᾽ ἀμφοτέρων γίνεται Ἔ 

χειρὼν ὡς ἐπὶ τὸ τπὐλεῖξον. 
211, ΟΙΣ ΘΕΟΣ. ἀπὸ Ὁ χειρῶν 

᾿μεταξαίνει ἐπὶ τὸς ἐργασαμένες ταῖς 

χερσί, 
2138. ΜΗΔῈ ΠΟΤ᾽. μηδὲ ἀπο- 

λαύσαιντό ποτε λαμπεύότηϊος. ΑΝΥ- 
ΣΑΝΤΕΣ, πληρώσαντες, ἐρίασάμενοι. 
ῈΦΖΟΥ, σκόπει. ΠΟΡΣΩ, πόῤῥω, 

«πλείω Φ' πρέποντος. 

4210. ΠΟΔΥῪ ΤᾺΡ ΤΙ. «ολὺ ὧκ- 
τήσω τὰ αλῆϑος Ὦ κακῶν, διὰ τῆς σῆς 

ρυϑύμω" τῷ δυσϑύμῳ ἐναντίον ὃ εὔϑυ- 

μΘ- 
222, ΟΥ̓Κ ἘΡΙΣΤΑ. οὐκ ἀξίαν 

ἔριν ἔχοντα. ᾿Εριςὴς» ὃ Φιλόνεικός" ἐρε- 

σικὸς δὲ, ὁ ἐπιτηδειότατα ἔχων εἰς τὸ 
ἐρίζειν, ὦ ὥσπερ Φιλικὸς, ὃ ὁ ἐπιτήδειος εἰς 
φιλίαν" ἐριςὸν δὲ, τὸ ἀξίαν ἔ; ἔχον τὴν 
ἔριν, ὥσπερ πταιζιὸν σσαΐγνιον, τὸ ἄξιον 
παϊζεῶαι, νὐ παικτὴ παιδιὰ, ἡ ἀξία 
παίξεδαι. 

223. ΕΝ ΔΕΙΝΟΙ͂Σ οὖσα δηλονό- 
τι. ἨΝΑΓΚΑΣΘΗΝ, παρεκινήϑην. 

ΟΡΓΑ, ἣν ὀργίζομαι δηλονότι. ΠΡΟΣ- 

ΦΟΡΟΝ, ἁρμόδιον, πρέπον. ΑΝ ΕΤΕ, 

ἄφετε, ἰάσατε. ᾿Π᾿ΑΔΥ͂ΤΑ, ὠμετακί- 
γητα. ΑΝΑΡΙΘΜΟΣ, ἀμέτοχος ,» ἀπὸ 

Θ᾽ συναριϑμιεῖδϑαι. 

᾿ 
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συμφέροντα. ΑΝΕΤῈ,, ἐάσατε" οἷον ταύσαδϑέ μὲ τταράμυϑούμέναι" 
ἢ οὕτως" ὑμεῖς με τσαραμυϑούμένοι ἄνετε, ὅ ἐς:ν, ἐπιτρέπετε ὀδύρεδγαι, 

καὶ μὴ αὔξετέ με διὰ τῆς σταραμυϑίας τὸν ὀδυρμόν. ΤΑΔΕ ΓᾺΡ Α- 

ΛΥ͂ΤΑ. τὸ ϑρηνεῖν τὸν «σατέρα ἄλυτόν μοι ἐςὴν, ὅ ἐςιν, οὐδέποτε πραύ- 
σομοιν ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐν τῷ ϑρηνέϊν ἔσομαι. ΑΝΑΡΙΘΜΟΣ ΩΔῈ ΘΡΗ- 
ΩΝ. ἔν τισι κεῖται ἀνάνομος, οἷον ἀεὶ νεμομένη ἐν αὐτοῖς, καὶ οὔποτε 
χωρὶς οὖσα τῆς τῶν γὴν γομῆς. Κᾶτοαι δὲ καὶ ἈΝΗΡΙΘΜΟΣ, 
αὶ ἔςιν ὁ Ἀΐγος οὐκ ἔσομαι ἀνήριϑμος ϑρήνων, ἀλλ᾽ ἐν ϑρήνοις ἀριϑμή- 
σομαι" ἣ ὅτως" ἀνάριϑμος, οἷον οὐκ ἀριϑμᾶσα τοὺς ϑρήνους, ἀλλὰ δα- 

ψιλέσι χρωμένη αὐτοῖς. 

288, ΚΑΙ ΤΊ ΜΕΤΡΟΝ ἔχει τόδε τὸ κακὸν, ὥσε μετρίως ϑρή- 
νεῖν ; πρὸς γὰρ ἄμετρον κακὸν καὶ ἀμέτρων δεῖται ϑρήνων. ΚΑΚΟ- 
ΤΗΤΟΣ, τῆς συνεχούσης με. ΜΗΤ᾽ ΕἸΗΝ ΕΝΤΙΜΟΣΞ ΤΟΥ- 

ΤΟΙΣ. τοῖς ἀμελοῦσι τῶν γονέων" μὴ εἴη μοὶ ταύτης τῆς τιμῆς, τὸ 
τοὺς γονέας μὴ μέχρι τοῦ τσαντὸς ὀδύρεδγα!" τατέςι μὴ ϑέλοιμι ἔχειν 
“τιμὴν ὑπὸ τότων. ΜΗΤ᾽ ΕἸ Τῷ ΠΡΟΣΚΕΙ͂ΜΑΙ ΧΡΗΣΤΩ. μήτε 
εἴ τινι ἀγαϑῷ καὶ χρηςῷ τρόσκειμαι φίλῳ: συνοικοίην εὔχηλος" οἷον, 

. μηδὲ εἰ ἀγαϑός τις ἐςὶν, ᾧ ἐγὼ πρόσκειμαι, μηδὲ τούτῳ συνοικοίην εὖ 
ζηλοῦσα αὐτὸν κοὴ ἀποδοχομένη, εἰ τοιοῦτος ττερὶ τοὺς γονέας φαίνοντο" 

μήτε ἂν αὐτὴ γενοίμην, μήτε, εἰ ὁ ξυνοικῶν μοὶ τοιοῦτος εἴη, ζηλοίην τὰ 
ἐκείνο, ὥςε καταφρονεῖν τῶν γονέων. Ἢ οὕτως" μηδὲ εἰ συνοικοίην 
χρηςῷ τινὶ ἀνδρὶ, ξηλώσαιμ᾽ ἂν τὰ ἐκείνε ἡσυχάξεσα καὶ κατέχϑσα 
τοὺς ἐπὶ τῷ πατρὶ γόϑε: ΓΟΝΕΩΝ ΕΚΤΙΜΟΥ͂Σ. τῶν ἐπὶ τοῖς γο- 
γεῦσιν ὀξυτόνων Ὑυνν τὰς τἀ γβοῚ ἴγεσα ἐκϊίμες, ἀντὶ τῇ ἐχτὸς τιμῆς" 

ἀλλ᾽ ἐν τῷ τιμᾷν τοὺς «πατέρας εἴην ἰδία τῶν γονέων. ΠΤΈΡΥΓΑΣ 

δὲ ΟΞΥΤΌΝΩΝ ΓΌΩΝ λον διὰ τὸ ταχύ; ἅμα μὲν γὰρ τῇ ἢ μνή- 
μὴ ἡ ὀδυρμὸς, ὀδενὸς τϑ. μεταξὺ ὄντος" ὀξυτόνος ἊΝ διὰ τὸ σφοδρὸν, καὶ 

τὸ εἰς ὀξὺ τείνεδγαι!, τοτέςιν εἰς ἄκρον ἐλϑεῖν. ἘῚ ΓᾺΡ-ΕΌΡΡΟΙ Τ᾽ 
ΑΝ. ἥ τε αἰδὼς ἔῤῥοι, καὶ ἣ περὶ πτ-άντας εὐσέβεια, εἰ τῶν ἀδίκως ἀνῃ- 
ρημένων μὴ τιμωρία ἔςαι. , 

255. Τὸ ΣῪ ΝΙΚΑ σάνν ἀναγκαίως, ἵν᾿ ἀφορμὴ γένητοῃ μακρὰν 

238. ΤΊ ΜΕΤΡΌΝ, «ποίῳ σομμε- 
σρία κακώσεως τὸ κακοπραγίας ὑ ὑπὴρ- 
ξε; ΦΕΡΕ, ἴδωμεν δηλονότι, κατὰ 
τίνα τρόπον ἐςὶ καλὸν τὸ ἀμελεῖν, ἤγδν 

ἀμελῶς διωκεϊδδαι ἐπὶ τοῖς ἀποϑανᾶ- 

σιν. ἙΒΛΑΣΤῈ, ἐφάνη. ΜΉΤ᾽ Εἰ- 
ἩΝ. ἀντιςρόφως τῶτο λέγεται» ἤγουν 

μὴ εἴη μοι ταῦτα διὰ τιμῆς" τὸ δὲ 

πᾶν' μῆτε εἴη μοι ταῦτα διὰ τιμῆς, 
ἤγων τὸ ἀμελῶς διακεῖθδαι, δηλονότι ἐ ἐπὶ 
τοῖς ἀποθανῶσι" μήτε, εἴ τινι Χχρητῷ 
«ὐρόσκειμαι» ξυνναίοιμι», ἤγεν συγοικοῖ- 
“ἶν, τούτω δηλονότι, ἥσυ; ἤ ἤσυχρος, ἔχωσω 

αἤέρυγας. γόων ὀξυτόνων, ἀντὶ τοῦ γόος 
ὑψηλοφώνες, ορετίμες τῶν γονέων, ἢ ἤτοι 

ὠφιςαμένος ὃ τιμῆς Ὁ γονίων, 



ΕΞ ΤῊΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝ. 91 

ἐχτεῖνοῃ ῥῆσιν τῇ λέκτρα, ἐν ἧ πάντα τὰ καϑ' ἑαυτὴν “δ 

Ψετοι. 
450. ΑΕΣΧΥΝΟΜΑΙ ΜΕΝ. αἰδϑμοι, εἰ δοκῶ ὕ ὑμῖν βαρέως πενϑεν 

νὰ ἀπαραμυϑήτως ἔχειν. ΑΛΛ᾽ Η ΒΙΑ ΓᾺΡ. ἐπείπερ ἐν τοῖς φϑάσα- 

σιν ἐπετίμησαν αὐτῇ διὰ τὸ ἀνενδότως ΩΝ περὶ τούτα τπορῶτον ἀπο- 

λογεῖδδαι βούλεται. 
261. ΑἸῺ ΚΑΤ᾽ ΗΜΑΡ. ἀναγκαίως κέχρηται τῷ νοήματι" ἐπὶ 

μὲν γὰρ γενομένῳ πῤάγματι καὶ παρελϑόντι, εἰκὸς καὶ πσαύσασϑαι τὸν 

ἀδημονοῦντα' ὁπότε δὲ αὐτὴν οὐ μόνον τὰ τοῦ πατρὸς λυπεῖ, ἀλλὰ καὶ 

τὰ τῆς μητρὸς, καὶ τὰ Αἰγίδϑου ὁσημέραι γιγνόμενα, εἰκότως π'αρα- 

τείνει νὰ τὸ πενϑεῖν. 
265. ᾿Ανιαρὸν λίαν τὸ ἘΝ ΤΟΙ͂Σ ΕΜΑΎΤΗΣ. ὅτι ἀδικοῦμοῳ 

οὖσα ἐν τοῖς ἐμαυτῆς. ΚΑ᾿ῚΚ ΤΩΝΔ' ΑΡΧΟΜΑΙ. καὶ βασιλεύο-- 

μα ὑπ᾽ αὐτῶν" ἔτι δὲ τοῦτο χαλεπώτερον, τὸ καὶ τούτοις ὑποτετά- 

χϑαι. 
2690. ΟΥΑΝ ΘΡΟΝΟΙ͂Σ ΑἸΙΤΊΣΘΟΝ. καὶ γὰρ μετὰ τὸ φονεῦσοι 

᾿Αγαμέμνονα Αἴγιόδος ἐδασίλευσεν. Ὅμηρος" (Ὀδ. Τὶ, 808.) 
Αἴγιόδος ἐμήσατο οἴκοϑι λυγρὰ, 

Κτείνας ᾿Ατρείδην" δέδμητο δὲ λαὸς ὑπ᾽ αὐτῷ. 
ἙπΊάετες δ᾽ ἤνασσε ποολυχρύσοιο Μυκήνης. 

ΦΟΡΟΥ͂ΝΤ᾽ ΕΚΕΙΝΩ, ΤΑΥ͂ΤΑ. οὐχ ὅμοια βασιλικὰ, ἀλλὰ τὰ 
ἐχείνε" πάνυ γὰρ τῶτο περιπαϑὲς, καὶ ἐς ὑπόμνησιν ἄγον τὴν μείρακα 
τοῦ σατρός. ἘΠΕΝΔΌΝΤΑ ΛΟΙΒΑΣ. τὸ τῆς ἀσέδείας Αἰγίδγου 

Ἀατηγόρημα, εἰ σπένδει ϑεοῖς, ὅπα ἄδικος φόνος ἐἴργαςαμ. 1ΔΏ, ΔῈ; 
ΤΟΥΤΩΝ. ζηλοτυπίας μεςὸν τὸ πρᾶγμα" κινητικὸν δὲ πρὸς οἶκτον 

τὸ ΑΥ̓ΤΟΕΝΤΗΝ ΕΝ ΚΟΙΤΗ ΠΑΤΡΟΣ. 

240. ΠΑΛΙῚΝ ΔΩΣΟΥ͂ΣΙΝ. ἀντὶ 
15 ὠνταποδώσεσιν, ἀντιςαϑμήσθσι τῷ 
φόνα καταδίκας. 

253. ΤΟΣΟΝ, συμφέρον δηλονότι. 
το ὝΜΟΝ ΑΥ̓ΤΗΣ, ἤϊων τὸ ὸ ἐμαυϊῆς" 
εἰ δὲ μὴ καλῶς δοκῶ λέγειν, νικάτω τὸ 

σὸν ϑέλημα" σοὶ γὸ ἀκολεϑήσομεν ὅ- 

μξ, ἤγεν συνδραμόμεϑα τῷ σῷ ϑελή- 
ματι. 

1257. ΔΥΣΦΟΡΕῚΝ, ἀγανακτεῖν. 
τὸ δυσφορεῖν κυρίως ἐ ἐπὶ νόσω λέγεται» 
ᾧ ἐναντίον τὸ εὐφορεῖν, ὡς παρ Ἵππο- 
κράτρι» εὐφόρως Φορέεσι. τὸ δὲ πἂν᾽ 

αἰδώμαι μὲν, εἰ νομίζομα. ὑμῖν διὰ 
πολλῶν ϑρήνων ὠγανακεῖν' ἀλλὰ σύγ- 

γνωτε, ἡ βία γὰρ ἀναγκάξει ἐμὲ δρῷν 
ταῦτα. 

260. ΟΥ̓ ΔΡΩΗ, ὦ ποιοίη ἂν τά- 
δὲν ἅπερ ἐγὼ δηλονότι ποιῶ. 

262. ΚΑΤΑΦΘΙΝΟΝΤΑ, φθίνον- 
τοὺ: μαραινόμενα, κατὰ μεταφορὰν, 

ἀντὶ τῷ μειώμενα. Τὸ ϑάλλειν ἐ ἐπὶ ἢ 
φυτῶν λέγετοι κυρίως, ὦ ἔχεν ἐναντίον 

τὸ μαραϊνεδδαι, ἢ τὸ φϑίνειν᾽ φϑίνειν 
5 καὶ μαραϊνεῶαι ταυτόν" τὸ ἀπὸ τό- 
τῶν τὸ ἐπ᾿ ἄλλων, ὡς ἐνταῦϑα ΘΑΔ- 
ΛΔΟΝΤᾺ ΛΑΔΟΝ Η ΚΑΤΑΦΘΙ- 
ΝΟΝΤΑ. ἀντὶ τοῦ ̓αὐξάνοντα ̓οῶν 

καὶ τριφόμενα, ἢ μειύμεναι. 
270. ΕΣΘΗΜΑΤΑ ἢ ἐϑήσεις ἐν 
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. 274. ΑὙΤΟΦΌΟΝΤΗΝ. γορρᾶρι ΑΥ̓ΤΟΕΝΤΗΝ. τὸ δὲ 

παρέλκει ᾿Ατ]ικῶς. 

ΤῊΝ 
τῷ 

277. ΤΛΗΜΩΝ, πόλμυρὰς ἀναιδής, ἘΜΧΡΟΥ͂Σ᾽ ἘΚΕΙΝῊΝ 

ἩΜΕΡΑΝ. τὸ ΕΥ̓ΡΟΥ͂ΣΑ τὸν αὐὔϑόν καὶ τὴν ἐπιϑυμίαν τῆς γοναῖ- 
χκὸς ὠνήισε σι οἷον ἡδέως αὐτὴν ϑεωμένη" οἱ ̓ Ἀρίοχηνοὶ ΜΉΝ ᾿ 

χαιδεκάτην εἶ εἶνοί φασι μηνὸς Ταμηλιῶνος, ὡς Δεινίας ἐ ἐν ἑδὸδόι 

δικῶν. 

μαβήσο δεν 

285. ΚΩΚΎΩ, ᾿βωνίω ΕΠΩΝΟΜΑΣΣΜΈΕΈΝΗΝ. ἐρ κὰὼ ὦνο- 

μάδη. ὍΣΟΝ ΝΟΙ ΘΥ͂ΜΟΣ. ἐπικεφίξετωι γὰρ τοῖς δακρύοις ὃ 
συμφορά. Αἰογύλορ' 

ις ἢ 

Οἵ τοι ςεναγμοὶ τῶν πόνων ἐρείσματα. 

280. ΓΕΝΝΑΙΑ. εὐγενὴς λόγοις καὶ οὐ πράξεσιν. 
201. Ὡ ΔΥΣΘΕΟΝ. καὶ ταῦτα ᾿Αριςοφάνης τταρῴδηκεν ἐν Τηρυ- 

τάδῃ" δύδϑεον δὲ, ἀσεδές. ΠΑΤῊΡ ΤΈΘΝΗΚΕΝ, οὐκ ἀνῃρέϑη φη- 
σὶν, ἀλλὰ τέϑνηκε, τῷ τοροογήμαῖϊ; τῆς λέξεως νη ῥφόνέ κι τς τῦφὶ τὴν 

«πσαρανομί δν- 

301. ὙΛΆΚΤΕΙ.. ἐμμανῶς καὶ ἀναιδῶς βοᾷ, ὡς κύων. Ὁ ΚΛΕῚ- 

ΝΟΣ. κατὰ εἰρωγαίοι. ΣΥΝ ΤΥΎΝΑΙ͂ΞΙ, συνεργόσης γὰρ Κλυ- 

ταιμνήςρας ἀνεῖλε τὸν ἐρη ἡκεβοεριμαυ Ὅμηρος" (Ὀδ. ῶ.. 97.) 

Αἰγίδδϑ ὑπὸ χερσὶ νὴ ἀμεανεῇ ἀλόχοιο. 

ἐρῖι. λόγῳ ἄχρηςα" ἐς δὲ ἐν χρή 

σει. ΠΑΡΕΣΤΊΙΟΥΣ, ἐφεγίδρ" ἐφέ- 
φιοι λοιξαὶ » αἱ ἔν τῇ οἰκίᾳ τελόμεναι. 

Σπένδω λοιδὰς; ὡς ἰλίϑῶ λόγον" καὶ. 

«σπένδειν ἐπὶ ἢ" ὑγρῶν λέγεται. 

2738. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ, μεγίστην. 
275. ΕἸ ΧΡΕΩ͂Ν. χρεῶν, ὠντὶ Ὁ 59 

χρέος» ῷ ἀπὸ τούτα πρέπον, ὡς τὸ ὡ- 

μη ἀντὶ Θ᾽ ἐχρεώςει», Ὁ ἀπὸ τούτο, 

ἀντὶ Ὁ ἔπρεπεν. 

277. Τῷ ΜΙΑΣΤΌΡΙ, τῷ λυμε- 
ὦν!» τῷ Φονεῖ" μιώςωρ, ὃ διὰ τὸν «αρ' 

ἑαντὰ μιασμὸν Ὁ τὸς ἄλλες μιαίνων. 

ὭΣΤΕ τῷ ΜΙΑΣΏΈΟΡΙ ἈΥΝΕΣΤΙ. 

συνυπακέεται ὃ με σύνδεσμος; τὸ γϑρ 

ὭΣΤΕ μόνον μετὰ ὠπαρεμφάτε ζητεῖ 

“τάτ]εόλαι. 

78. ΞΥΝΕΣΤΙ, συϊκαθεύδει. ἘΓ- 
ΤΈΛΩΣΑ, ἐπεγγελῶσα, ἐπιχαίρεσα. 

«ΈΥΡΟΥΣΑ, καϊαλαβδοῦσα. 

281. ΤῸΝ ΑΜΟΝ, τὸν ἡμέτερον, 
εὔχῶν τὸν ἐμόν' ἡμέτερον μὲν, ὃ “σολλοὶ 

'ΞΘΕΟΝ ΜΙΣΗ͂ΜΑ, 

ἔχομεν" ἐμὸν δὲ, ὃ μόνος ἐγὼ ἔ ἔχω. 
285. ΤΕΤΗΚΑ, αῤῥέομαι, φθεί- 

ρομίαι. ΚΑΠΙΚΩΚΎΩ, αὶ ξ΄ κωκύω, 
ϑρηνῶ, δακρύω" δακρύω δὲ τεθνηκότα" 
ἐπιδαπρύω δὲ τῷ τεϑνηχότι, 

280. ἘΠΩΝΟΜΑΣΜΕΝΗΝ, ἐπ- 
ὠνυμίαν τῷ πατρὸς ἔχδσαν δαῖτα, τὴν 
δηλαδὸ Αγαμεμνόνειον λεγομένην." 

200. ̓ ἘΞΟΝΕΙΔΙΖΕῚ, ὀνειδήζει" ἢ ἤ- 
γϑν τοιαύτας ὠτιμίας ὠτιμάξει. ΔΥΣ- 

δυσσεξὲς βδέ- 
λυγμα. ΑΠΑΛΛΑΞΕΙΑΝ, ἔλευϑε- 
ρώσαιεν: ἘΞΎΒΡΙΖΕΙ, ὠτιμάξει. ὙΠῸ 
ἘΞΕΘΟΥ͂, λάϑρα ἐξήγαγες. ὙΛΑΚ- 
ΤΕ. ατὸ μεϊαφορῶν ὠπὸ τῶν κυνῶν, 
ἀντὶ Ὁ ἀπειλῶσα βοᾷ. 

801. ΞΥ͂Ν Δ᾽ ἘΠΟΤΡΎΝΕΙ. συμ- 
παρόϊρύνει δὲ ἐπὶ ταῦτα ὃ γυμφίος αὖ- 
τῆς ὃ ἔνδοξος «αρὼν “σέλας, ἤγον. συν- 
ὠϑεῖ" λέγεται δὲ τὸ συνωθεῖν ἐπὶ τῶν 
ἐμφοτέραις ταῖς χερσὶν ὠϑόντων ὅ- 

μοιον τῷ (Ἀ1]. 1162.) 



905: ΤΩΝΔΕ ΠΡΟΣΜΕΝΟΥ͂Σ᾽ ΑἘῚ. ὙΦΌΝΩΝ, 

γι γε Ὄρέξην τροσμένεσ᾽ ἀεί ποτε. 

307. ΤΑΣ ΟΥ̓́ΣΑΣ, τὰς παρούσας. ἘΝ ὉΥ͂Ν ΤΟΙΟΥΤΟΙ͂Ξ. 
ϑαυμαςῶς Ἢ ἀνθρωπίνως δικαμλογεῖτάι ἐπεὶ οἱ ἐν δεινοῖς καὶ ἔξω ἫΣ ; 

γισμοῦ τινὰ τπρἄσσεσι, ὰ εἰς ϑεοὺς ἀσεβῆ φϑέγγονϊαι-., 
312. ἽΦΕΡ᾽ ΕἸΠῈ. ἐπεὶ ϑρασυτέρῳ λόγῳ, ἧ. Ἠλέκτρα χέχρη- 

ται», ὃ Χρρὸς βουλόμενος σερὶ Ὄρέρε τυϑέδον, ἐ ἐρωτᾷ. εἰ τπάρεςιν, Αἰ- 

γιδδος. 
8314. Ἡ ΚΑΡΤΑ. ἐν ἤϑει" οἶδ; σολλᾶ γε δεῖ. ΜΗ ΔΟΚΕΙ͂. ; 

ἀντὶ τῷ εἶξε Δαιμονίως φκονόμητοι τῶτο πρὸς τὴν χήρασιν Κλυ-᾿ 

ταιμφήςρα.. τὸ δὲ εἴρχεδναι ἐξόδε, περιπαϑὲς μὲν πρὸς τὴν μείρακα, ς 

χρήσιμον δὲ πρὸς τὴν ὑπόϑεσιν. 
310. ΤΟΥ ΚΑΞΙΓΝΗΤΟΥ͂. ̓ λείσω ἢ Ὶ ποῖ. ΜΈΛΛΟΝΤΟΣ, 

βραδύνοντος.. ν 
322. “Δύναται τὸ ὈΚΝΕΙ͂Ν. Ὁμηρικῶς ΠΡΕΝΙα ἀντὶ τῷ φοθεῖθαι; 

(ἴλ. Ε-. 255.) 
58 χνείω δ᾽ ἵππῶν » ἐπιδαϊνέμέν, ὠκειάων,. , 

ΠΡΑΞΣΩΝ; ἐπιχειρῶν τράσσευ.. τ 

᾿ 0 δ ὃἃ 

ὙΠ γῇ" ΨΈῈΝ δὲ. 
»ἃ τ} Ὰ.,,1} 

ΦΥ͂ δυδ ς πΧΣ 
325. ἘΠΕῚ ΤΡ ΑΝ. ἐπεὶ τὸν ἂν. ἜΣ 5 ΤΣ 

. 326. ΜΗ ΝΥΝ ΕΤ᾽ ΕἸΠΗ͂Σ. ἐχ, ΤΣ τῆς Χρυσοϑέμιδος τάναν- 
τία Φρονούσης ἡ τῇ “Ἤλέκτρᾳ" εν ἐπειδὴ" ὁρῶσιν ἐναγίσματα βαςά- 
ζουσαν, τοῦτο τπτρῶτον συϑέσϑωι ὑπ 04:5: ἐπρλνυμι δδο ἡν. τῶν ἑξῆς. 

λέγ, νὰ 

Ναύτας ἰφορμήσαντα. χειμῶνος, κὰ 
πλεῖν. « 

ἀντὶ" » ἐπὶ τὸ ὃ πλεῖν παροῤμήσαῆα, -- 

903.. ΑΝΑΛΚΙΣ, ἀσϑενῆς,, 

ΠΑΣᾺ ΒΑΑΒΗΣ ὁ κατὰ «αντὰ β8ε- 

Θλαμμένος" ὁ α "νὰ 
ὃ λυμεῶν,. ἡ αὖτ 

307. ΤᾺΣ ΟΥ̓́ΣΑΣ: ὙῈ: τας δαρ: 
ἕσας Ὁ τὰς ἀπούσας, ἤγξν "ὼ ἃς εἰ- 
ον» τῷ ΡῚ ἔμελλον ἀνακύψ εἰν" λέγεται 
ὑπερβολικῶς, 

315. ΘΥΡΑΙΌΝ ΟΙΧΝΕΙΝ, ϑυ- 
φξαίαν Δἰατρίδειν" λέγεται δὲ ἀντὶ 
ἐπιῤῥήματος, ἀντὶ Θ᾽ ὑκτός" ϑυραῖος 
ἀντὶ τῷ ϑυραία, γἡ ῥωγδαῖος αὶ ἀντὶ τοῦ 
ξαγδαία, Ὁ, βίαιος ἀντὶ Ὁ βιάία, καὶ 
ὅσα εἰς ος ἀρσενικαὶ ἀντὶ ϑηλυκῶν λέ- 

γεται εἰς α ληγόντων, ᾿Ατικά ἐξὶ" 

μα βλαβρε, 

᾿ νὰ Σ Ὡς πυσ 

χρύσεος δὲ δὲ αὐτὶ 5 ̓ χρυσῆ, ΓῚ ἘΡΕΨ 
ἀντὶ τ χλυτὴ; κι ὅσα εἰς οὗ Ἔα ϑΩΣ 

ὠτὶ ϑηλυκῶν λέγεται, εἰς 2 ̓ληχόῆω»," 

πποιηγτικο. ᾿ 

ἀΊ1Θ., .Ἡ, ΚἈΝ ἄτῶ, ϑῥυξερ 
ταῦτα οὕτως ἔχει, κα Ὁ ἐγὼ ἃ ἂν ϑαῤῥδσδα, 
μᾶλλον αφυκοίμην εἰς τὸς σὰς λόγες. ἢ 

318." ἸΣΤΟΡΈΙ,. ἐρώτα: ἹΕυορεῖν, 

τὸ δέρχεθάι τόπες παρα τοῖς κοινοῖς", 

παρὰ δὲ ποῖς ποιηταῖς, Σὸ ἐρωτᾶν. ἐὰ 

521. ΦΗΣΙΝ, , ἐπαγγέρλεται, ΦΙ- 
ΛΕῚ ΟΚΝΕΙ͂Ν, ἔοϑεν ἀναξαλλεδδαι.. 
ΟΥ̓Κ. ΟΚΝΏ, σόν ̓ἀναξολῇ, Ἀν ΡΣ 
9254. ΠΕΦΥΚῈΝ ἘΣΘΛῸΣ. ἤ- 

γον ,ἀγαϑὸς. ὑπάρχει; ὡςὲ ἐλευ 
τοτέςι ̓βοηϑεῖν, τοῖς φίλοις. , 

325: ΟΥ̓ ΜΆΚΡΑΝ, οὐκ ἐπὺ 
ἀολυ τεοι: ἜΛΝ κ Ὁ 

τ 

! 
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330. ΤΙΝ᾽ ΑΥ̓ΣΥ ΤΗΝΔΕ.. τὸ ἑξῆς" τίνα φάτιν φωνεῖς ; ἐπί- 
τήδες δὲ τοῖς ἀγρίοις ἤϑεσιν ἀντιπαρατάτῖοσι τῦδα, καϑάπερ νῦν τῇ 
᾿Ηλέκτρᾳ Χρυσάϑεμιν συνέϑφευξε, καὶ τῇ ᾿Αντιγόνῃ τὴν Ισμήνην, ἕ ἕνεκα 
τοῦ διαποικίλλειν ταῖς ἀντηβήσεσι τὰ ὑράραρα, 

387. ὙΦΕΙΜΈΝΗ. μὴ ὅλον τὸ ἱςίον ἀναπετασάσῃ" ἀπὸ τῶν 

πλεόντων, οἱ πτορὸς τὴν βίαν τῶν ἀνέμων οὐκ ἀντίογοντες, ὑφιᾶσι τῶν 
ἱςίων. Ἑὶς τὸ αὐτό" ὑφήσειν τὸ ἱςίον, οἷον συςέλλειν τὸ φρόνημαι, καὶ 

μὴ ἀντικρὺς μάχεσϑαι, οἱονεὶ τῇ πτορϑαιρέσει χρῶμα. ΤῸ ΜΕΝ ΔΙ- 
ΚΑΙΟΝ. ὁ νοῦς" τί ὄφελος τῆς δικαιοσύνης, εἴ τις διὰ ταύτην τοῖς δει- 
νοῖς περιπέσῃ Σ 

8344, ΜΕΛΕΙ͂Ν, φροντίξειν. ΤΑΜΑ ΝΟΥΘΕΤΗΜΑΤΆ. οἷον, 
ἃ εἶπες ἐμὲ νουϑετοῦσα" ταῦτα ὁποῖά ἐς! τὰ ἐπὶ τῇ ᾿Αντιγόνῃ, ὅπου 

τῇ ̓ Ισμήνῃ λοιδορεῖ, καί φησιν αὐτῇ τὰ ἸΚρέοντος φρονῶν. ἘΠΕῚ Θ᾽ 
ΒΛΟΥ͂ ΓῈ,. ὁμολόγησον σαυτὴν ἢ φρονεῖν κακῶς, τορος ιϑεμένην τοῖς 
ἐχϑροῖς" ἢ ῥρωκῦσαν τῶν διλλ σον ἀμνημονεῖν" οἷον ϑάτερά σε δεῖ 
ὁμολογῆσαι. ἢ ὅτι κακῶς φρονεῖς, ἢ ὅτι ἑκοῦσα ἁμαρτάνεις, κὰ παρορᾷς. 

Τὸ δὲ ΘΑΤΕΡΑ ἀντὶ τῇ ϑάτερον ᾿Ατ]ικῶς εἴρηται. 4 

8350. ΤῸ ΤΟΥΤΩΝ ΜΙΣΟΣ. λείπει ἣ κατά. ΤῊΝ ΤΕ ΔΡΩ.- 
ΣΑΝ, ἀντὶ τοῦ ἐμέ. ἘΚΤΡΕΠΕΙ͂Σ. ἡ ἐκ ἀντὶ τῆς ἀπό ἀποτρέ- 
πεις. 

350. ΚΑΚΩΣ ΜΕΝ ΟΙΔΑ. κακῶς μὲν φῶ" ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ λυ- 
τ--- - πον ΠῚ ἮΨ 

327. ΦΥΣΙΝ, κατὰ φύσιν, ἤτοι 
φύσει ῷ οὐ ϑέσει. Ὑ8᾽ γνησία ἐνανῆίον 
ὃ φυσικὸς, ὃ λεγόμενος, κόπελος" 8 δὶ 

φύσει υἱοῦ, ὃ ϑέσει, ἢ ἤγδν ὃ υἱοϑετά- 

μενθΘ.. 

380. ΤΙΝ᾽ ΑΥ̓͂ ΦΥς τίς ἐγιν δ 

φωνὴ αὕτη, ἣν φωνεῖς, ΝΙ κασιγνήτη, 
«πρὸς ταῖς ἐξόδοις τοῦ σαυλῶνΘ. ἐλϑδ- 

σὰ } ) 

994. ΚΑΙ ΤΟΙ͂, ὡς εἰ ἔλεγεν, εἶδα 
ὅτι Ὁ αὐτὴ ἄλγω ἐπὶ τοῖς “αροῦσι. 

ἘΠ ΣΘΕΝῸΣ ΛΑΒΟΙΜΙ. τρία γαρ 

παρακολεϑϑσιν εἰς τὸ γενέδδαι τι βέ- 

λησις; δύναμις; Ὁ, ἐπιςήμη- 

337. ΝΥ͂Ν Δ᾽ ΕΝ ΚΑΚΟΙ͂Σ. νῦν 

δὲ ἐ ἐν ταῖς δυςυχίαις δοκεῖ, ἤτοι ἀρέσκει 
ἐμοὶ, ΄' πλεῖν ὙΦΕΙΜΈΝΗ, τουτέςιιν 

ὑφειμένον ἰχόσῃ ' τὸ ἱρίον. ἘΤΆΘΟΝ-. 

κῶς λέγεται ἀπὸ τῶν «λεόντων, ἀντὶ 

φ᾿, δοκεῖ μοι ταπεινῶς διαλέγει» καὶ 

ὑπηκόως. 

8330: ᾿Αλλὰ καὶ σὲ δὲ τοιαῦτα 
βούλομαι σγοιεῖν. 

942. ΔΑΚΟΥΣΤΕΑ. ᾿ΑἡΠοακῶς ἀντὶ 
τοῦ ἀκεξέον, τϑτέςιν ἀξιόν ἐ ἐσὲ» ὑπακέ- 

εἰν κατὰ “ἄντα τῶν , ἀρχόντων. 

845. ΤΑΜΑ. ὄἔγον ἃ ἐμὲ διδάσ- 
κεις. 

847. ἘΠῈΙ Θ᾽ ΕΛΟΥ͂ ΤῈ. εἶ δὲ 
μῆ ΤΟΙ, ἔκλεξαι ϑώτερον. Ὰ 

350. ΤῸ ΤΟΥΤΩΝ ΜΙ͂ΣΟΣ, ὃ 

τούτως μισεῖς. 

982. ᾿Εκτρέσρειν, τὸ «σαρακλΐγειν 

“ δδὰ ὸ οἰκτροπὸ, ὅταν τις ἣν βαδί- 
ἔξει ὁδὸν ἀφεὶς, ἑτέραν βαδίση. 

358. ΠΡῸΣ ΚΑΚΟΙ͂ΣΙ. ἤϊεν πρὸς 
τὸ εἶναι σὲ κακὴν, ὑπάρχεις "ὃ δειλή 

κακὴ Γὴ ὅτι οὐ τιμᾷς τὸν πατέρα" 
δειλὴ δὲ » ὅτι φοξῇ τὺς κτανόντας τὸν 
“«ατέρα. 
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πεῖν τὲς ἐχθροὺς τῦτο πράττω" ἐ γὰρ ἐφίεμρι τρυφερώτερον ζῇν. ΑΥ- 
ΠΩ ΔΕ ΤΟΥΤΟΥ͂Σ. διὰ τὸ τιμᾷν τὸν πατέραι. : 

365. ἘΜΟΙ ΓᾺΡ ἘΣΤΩ. ἐμοὶ, φησὶν, ἔξω τροφὴ, ἣ τῇ ἀνάγκῃ 
μόνον ὡρμόξουσα, καὶ τὴν πείνην ἀπελαύνουσα᾽ οὐ δέομοι γὰρ τοιαύτης 

τροφῆς, ἀφ᾽ ἧς ἡδονὴν ήσω, Ἢ οὕτως" τοῦτο μόνον ἐμὲ βοσκχέτω, τὸ 

ἀκ λυπῶν ἐμὲ αὐτὴν, εἰ τοῖς φονεῦσι τῷ ττατρὸς τοείϑεδγοι ἀναγκαδϑή- 

. ΟΥ̓Δ ΑΝ ΣῪ ΣΩΦΡΩΝ, οὐδὲ σὺ, εἰ ἐσωφρόνεις, ἁδρῶς ἂν 

ὅων ἐμλιριέ τοῦ σατρός. ΚΑΛΟΥ͂. ἀντὶ τοῦ κλήδησι» λέγου, ὀνο- 

μάζου. 

372, ΕΙ ΣῪ ΜῈΝ ΜΑΘΟΙΣ. εἰ συγκεράσετε τοὺς τρότες, εὖ 

ὧν ἔχοι" ἡ μὲν γὰρ αὐςηρὰ, ἣ δὲ ἀνειμένη. 
874. ἩΘΑΣ ΕΜ], ἀντὶ τοῦ ἐν συνηϑαίᾳ εἰμί. ΤΩΝ ΤΗΣΔΕ 

ΜΎΘΩΝ. τῶν «παρὰ ταύτης: λεγομένων μύϑων. ΜΑΚΡΩΝ, ἐργάτ 

λῶν, ἢ πολυχρονίων. ΣΧΗΣΕΙῚ, ἐφέξει; κωλύσει. ΓΌΩΝ, γράφετοι 

καὶ ΛΟΓΩΝ. 
383. ΚΑΤΗΡΕΦΕΙ͂, κατεσχεπασμένῃ, σχοτεινῇ. ΕΝ ΚΑΛΩ. 

ἔγκαιρον" γῦν, φησὶν, εὔκαιρόν ἐς! καλῶς φρονῆσαι. 

᾿ 989. ΑΛΔ᾽ ΕΞΙΚΟΙΤΟ. ἁρμόζει. νὰ; τὸ πρόσωπον Ἠλέρῆραρ 
τῇ ̓ Αντιγόνῃ. 

8035. ΑΦ' ὙΜΩΝ, πάνυ ϑυμικῶς "αὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῖς ς συβέατα- 
λέγε, ὡς τὰ αὐτῶν μαι 

γε 

361. ΤΑ ΣᾺ ΔΩΡΑ. ἤγεν ἃ σοὶ 

δυφῶνται. ΧΛΙΔΑΣ, τρυφᾷς. 
363. ὙΠΕΙΚΑΘΟΙΜΙ, ὑπείκοιμι» 

ξνοταασοίμην. ΠΕΡΙΡΡΕΥΓΩ; 'παν- 
ταχόϑεν εὐπορίαν ἐχέτω. Ὕ 

367. ΒΞΟΝ,,. ἀδείας οὔσης. τὸ 
ἀξὼν, τὸ πσαρὸν, τὸ Ἐγὸν» τὦ δι ὅσα ἄλλα 

μετοχικαὶ, οὐδέποτε οἱ ᾿Ατῖν- 
κοὶ πλαγιώζοσι», ὅ οτε πλαγιασμὸν ἢ 

σύνταξις ἀπαιτεῖ... 
370. ΠΡΟΔΟΥ͂ΣΑ, καταλοίπους 

σα. 
971. ΠΡῸΣ ὉΡΙῊΝ, ΤΉ Ὶ τοῦ 

ὀργόλωρ' γᾧ Ὡρὸς βίαν, ἀντὶ τοῦ βιαι- 
τ᾽ καὶ “πρὸς εὐσέβειαν, ἀντὶ ποῦ εὐ- 
σεβως" ἡ τορρὸς ἀλήϑειαν, ἐντὶ τοῦ 
εἰλουθῶς" κα πολλαὶ ἕτερα λέγε) οὕτως 
«ἐντὶ ἐπιῤῥήματος. 
, 514. Ἔϑος, ἡ συνήϑεια" ἦϑος δὲ, 

τρόπος" ἐγταῦϑα οὖν ἐϑάς ὠφειλεν 
Κῆρ, διοὶ τὸ μέτρον ἰτέϑη τὸ ΗΘΑΣ; 

ἀπὸ τῷ 5 ἤϑος" τἢ Ὑ ΤΣ ἘΝ τὸ ἔϑ. 
καὶ τὸ ἦϑος. 

382: ἘΝΤΑΥ͂ΘΑ, ἐκεῖσε. Τὸ ἐν-' 
ταῦϑα,. νοεῖται ἐν πρώτῳ προσώπῳ, 
ἤγεν ἐνταῦϑα ἔνϑα εἰμὶ ἐγώ" τὸ αὖτ 
τοῦ» ἐν δευτέρῳ, οἷον αὐτοῦ ἔγϑα εἶ σύ; 
φὸ οκεῖν, ἐν τρίτῳ, οἷον. ἐκρεῖ ἔϑα ἐςὶν 
οὐκεῖνος" ἐνταῦϑα, δὲ ἀντὶ ποῦ οκεῖσε 
με τὸ ἐπίῤῥημα ἀντὶ ἐπιῤῥήμαις 

τ ϑΆ, ὙΜΝΉΣΕΙΣ, ϑρηνήσεις. Ὑμς 
γος, κυρίως ἢ εἰς “ϑεὸν φϑδή᾽ παρὰ δὲ 

«ποιηταῖς ἁπλῶς ἢ δὴ, εἴ εἴτε ἐπὶ ποιη- 
«ιχῆς ἐμμελείας, ἐφ᾽ οὗ. λέγεται ὕμτος 
πόλος. παρ αὐτοῖς ταυτὸν τῷ δοιδοπό- 

2λος» εἶτε ἐπὶ μέλους ϑφηγῴδες, χαϑ'᾽ ὃ ο 

λέγεται ἐνταῦϑα τὸ ὑμνήσεις. 
3587. Η ΤΑΥ͂ΤΑ ΔΗ ΜΕ. ἄρα 

δὴ μοι καὶ βεξδούλευνται ; ἤγουν οδνς 

ἡπεῖλθν μόνον ταῦτα, ἀλλ᾽ ἤδη ὦ 86- 

λῇ κυρῶσιν. 
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305. ΚΑΛΟΣ ΤᾺΡ, εἰρωνεύεϊαι ὁ ἐν ἤϑει. ᾿σηδνῦ, ἐο ταῦ δε 
403. ΤΑΥ͂Τ᾿ ἘΣΤΙ ΤΑΗΣ κακῶν ἔς!ν ΠΑΡῸΝ ταῦτα τ 

ἔπη. τὰ 
405. ΝΟΥ͂ ΚΕΝΗ. ἀντὶ τοῦ συνέσεως κούφη. , Ὡν: 
4138. ΣΥΓΓΈΝΕΞΘΕ. σύμ βμδϑανῃ συνεργήσατε, ἀὐῤεράραρ 

ἡμῖν κἂν γῦν. ᾿Ακούσασα δὲ, ὅτι ἐν τοῖς, ὀγείροις δείμαϊά τινα τῇ Κλυ-᾿ 
ἰὐρε πρρὰ μ γέγονε, ΝΣ θα καὶ μλψαρνχέχ τὲς ἜΝΙ εἰ ̓ : μὴ Ὑς 
ρον, κἂν νῦν σπαρις ἄνα." ᾿ ᾽ 

416. ΠΛΗ͂Ν ΕΠῚ ΣΜΙΚΡΟΝ. ἀντὶ τοῦ πλὴν ὀλίγων. “Ὁ 
420. ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΟΜΙΛΙΑΝ. ὡς αὖϑις αὐτοῦ ἀναβήσαντος κοὶ 

ἈΝ ΠΩΣ ἘΦΕΣΤΙΊΟΝ, ἐπὶ τὴν οἰκίαν γνέωνον τουτές!ιν 
ἐπ᾿ οἶκον. ἩΝΙΧ᾽ ΗλΊῷ. τοῖς γὰρ “πἀλαιοῖς ἔϑος ἦν, ἀρ ίβε γεν 

μένες τῷ ἡλίῳ γι ἀμιθαν Νὰ μὴν χώλάς ἬΛΙΘ, ἀντὶ τοῦ ἡμέρᾳ" “ἦχος 
σα; φησὶ, τόν ὀνείρθ, ἡνίκα ἡμέραις γενυμένης διηγεῖτο᾽ αὐτό τινι, κᾷ-" 

τά ὩΣ ἡ; «- 
ΕΥ "Ὁ 

805. ὩΣΤΕ ΘΑΥΜΑΣΑΪ.. ϑαυ-, 
μάξει τις ἀεετὴν, ἀντὶ Ὁ, ἀγαπᾷ ἐἔρ- 
γαξεδαν, ἀρεξήν" "ἢ ϑαυμάξει" λόγες, 
ἀντὶ Φ, γασῷ χ χκτὥδηαι λόγερ" κατὰ 

τῶτο. λέγεται κανταῦϑα τὸ ὁ θαυμάσαι" δὴ 
ἤγεν καλὸς γο ὃ ἐμὸς βιὸς, ὧφε ϑαυ- 

μάσαι, αὐτὸν δηλονότι, ἤγδν ἀγαπὸ- 
σε. βιοῦν. αὐτόν... 

303, ΑΛΛ᾽ ΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩ κα- 
κἂν. εἶναι ποῖς φίλοις, διδάσκω. ὲ τεΐχειν 

“τοῖς ἂ, χιόσιν. Προς: 

400, ῈΞ ΑΒΟΎΔΙΑΣ,. τς αἰτίας 
ἃ κακοβϑλίας, ἢ ἊΨ διῶ καλοβξϑλίαν: 

ΕΙΓΧΡΗ,Ὶ εἰ ἀπέλειται. ὙΓΕΜΏΡΟΘΥ- 

ΜΈΝΟΙ, ντὴ Ὁ τιμωρῶῇες. ἩΆΤΗΡ 

ΔῈ ΤΟΥ ΤΩΝ: οἶδα ὅτε δι 'πάτὴῇ 
ἕνεξα τούτων. συγγνώμην ἔχε; αν 

δηλονότι: Ὑ8 ΣΟ ΑῚ 

05. ΟΥ̓ ,ΔΗΤΑ. δΝϑᾶν ὅϑι 

μὴ εἴην κατὰ τοσοῦτον λημξὸμένη, ᾧω- 

δέως. 
"406: ὔντΝ τοὶ: :ἄραν ἜΣΤΑ: 

ΛΗΝ. φέλλομαι, ἀντὶ τοῦ ᾿πορεύομιαν᾽ 
ἀπογέλλομαι δὲ ὑφ᾽ ἑτέρε;, ἀντὶ τοῦ 
᾿πέμπομαι. ΘἸΡΕΡ ἘΣΨΆΛΗΝ. 5 
ΔΟΥ͂, καὶ τὸ οι μόνον " ὑχχανόν. ἐξμ) 
οἷον, «πορεύσομαι οἵ ἀπετάλῃν" ἐπεὶ ἢ 

δδὺς ἅ ἄγει Ἐκεῖσε, ὅστοι ἀπεγάλη, λέγω 

οἵ τῆς ὁδοῦ. 
407. ἘΜΠΟΡΕΎΗ, πορεύῃ. ΤᾺ Δ᾽ 

τον 6 ΕΔ τ 888 
ἘΜπυρά, ταύτας μι σπονδάς. 

408. ΠΑΤΡῚ ΤΥΜΒΕΥΣ. ἊΝ χὸ- 
ἋΣ," δσεῖσαν τῷ τύμξῳ, τοῦ ̓ξατρὸς 

χοάς. δ ὥστ αὐν' ἅτ 

ὉΑΙΔΟ ἘΚΤΟΥ ΦΙΛΩΝ, ἐκυπα-. 
ρακινήσεως τίνος Ἕ φίλων; ἘΚ Κ ΔΕΙ- 

ΜΑΤΟΣ ΤΟΥ͂, ἐκ ὙΠ το νὐατιριΣ 
νοῦ... ΔΟΚΕΙ͂Ν ΕΜΟΙ. κατα. τὸ δοκῶκ 
ἐμοί. 

ΑἸ δι. ΤῊΝ ὌΨΙΝ; ἤψδν δ εἶδεν. 
οψις, τὸν ϑεαϑὲν, τὸ ἢ ἐς μοὸμγι τεδύνα-᾽ 
μέρ »δ; τὸ αὐῤόσώπον: ἼΥ. Ἐ9Ε 
"417. ἈΛΆᾺΑ ΤΟΥ͂ΤΟ; κὰν τοῦτο: 
ΠΟΛΛΑ ΤΟΙ. ἀντὶ: "ποῦ κατὰ «πολὺ 
ἐπιῤῥηματικῶςν, ἔτι δὲ ̓ΑΥικὸν, ὡς καὶ 

τὸ πότερα, ἀντὶ τῷ πόφερον:: ἘΣΦΗ:-: 
ΔΑΝ, ᾿ἔσφαλαν; σφαλῆναι "ἐποίησαν 
ΚΑΤΩΡΘΏΣΑΝ; ἀνώρϑωσαν: “Ὁ τὰ 

410. ΛΟΙῸΣ ΤΙΣ: οὕτω “λέγοι, 
ἐστε οσε; "αὐτὴ « παρ᾿ κείνης. ὥσθ, 
ἀλλὰ παρ ἀλλθ διηγθμένε, ἐπ. 
Ἴ420Ρ Ὁμιλία ἐ ἐπὶ ἢ ἐνθῥιένωνδ ὁ 'χοι- 

γωνία, “ἐπὶ: σῶν ισυμμετεχόντων “τινός, 
ἐστεὶ δὲτ ἢ ἕνωσις χαὶ ὶὴ διὰ λόγων γίγνε), 
κϑοὶ ἡ διοὶ μίξεως ἀφροδισίων; καὶ δὲ ἕτέν 

ξων, λέγεττά ὁμιλία καὶ ἐπὶ συνουσίας, 
καὶ ἐπὶ δ)αλέξεως: ᾿οὁμελεῖ γάρ της. 

«ιν; ἦγον ̓Ἀψαλέγεται". καὶ ὁμίλε; βι- 
Θλίω, ἀντὶ τοῦ; εἰς λύγθς, ἔρχεται" λό- 
γὸς γδ τὸ βιδλίον: ἐμπεριέχει" ὁμιλεῖ 
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κϑνος ἐμοί. ΕἸ ΓᾺΡ Μ’ ΑΠΩΣΗ: εἰ γὰῤ νῦν, φησὶ, δεομένην σου 
ἁπάσῃ με, καχϑ σοι τινὸς γενομένε, μετὰ ταῦτα αὐτὴ ἌΡΑΣ με: 

ἢ ἀξιώσεις μετὰ σοῦ γενέδγαι. 

434. ΟΥ̓ ΤᾺΡ ΣΟΙ ΘΕΜΙΞ. ἵνα μὴ ἀποτρέψ, εἴ τὶ κακὸν 
μέλλει γενέδγαι ἀπὸ τῶν ὀνείρων, ΕΥ̓͂ΝΗΝ δὲ, νῦν τὸν τάφον. ΕἸ ΜΗ 

ΤΛΗΜΟΝΕΣΤΑΤΗ. καϑόλθ φησίν" εἰ μὴ τολμηροτάτη “σΦασῶν 
᾿ἐτόγχανεν, οὐκ ἄν ποτε ταῦτα δπραεῖιν ἐπὶ τιμῇ τοῦ πτατρὸς, ὃν μϑνη 
ἀνέξιλεν" εἰκὸς οὖν ὑεὐςς Ὁ τοῦτο ἐπί τινὶ δυσπελοῦντὶ «ράτϊειν, ᾧ ᾧ μὴ 

ὑπεργήσῃς σύ. 
447. ἘΜΑΣΞΧΑΛΙΞΘΗ. ὑπὸ τὰς μαχάλας ἔχαξε τὰ ὦ ἄκρα, Ἰρῇ 

τὰ ἠκρωτηριάδνη" ἢ ἐπεὶ εἰώϑεσαν εἰς τὰς χεφαλὰς τῶν ἀναιρεμένων 

ἀπομάσσειν τὰ ξίφη; ὥσπερ ἀποϊροπιαζόμενοι τὸ μύσος τὸ ἐν τῷ φόνῳ. 
Τὸ δὲ ἘΞΕΛΙΑΞῈΝ ἐπὶ τῷ ᾿Αγαμέμνονος, ὃς ἐμαογαλίδγη ὑπὸ τῆς 
Κλυταιμνήςρας, αὶ τὸ κάρα αὐτῇ τὰς κηλίδας τότων τὰς ἐπὶ τῷ φόνῳ 

᾿ » 

δὲ ϑανάτω, ἀντὶ τῷ ἑνοῦτωι" νὰ ὁμιλεῖ ἄρ ωὰ ὦ κι ἀθαν Ἀγ κυρ 
συμφοραῖς, ἀντὶ τοῦ ἑνοῦται τὸ συγ- 
κιρνᾶται. Κοινωνῶσι δὲ τινὲς οἱ μέϊα- 
διδόντες ἀλλήλοις καὶ μεταλαμθάνο»- 
Ἀνὰ παρ᾿. ἀλλήλων φιλίας ἢ γνώσεως, ἢ 

τοὺς τοιῶτα Ὦ παρ ἑαυτοῖς, ῃ ἑτέρου 
τινὸς ἔξω ἑαυτῶν συμμετέχοντες, οἷον 
φεαπέζης, ἢ ἢ χωρίων, ἢ τοιούτων τινῶν. 

᾿Εφέσιος, ὃ οἰκῶν ἐν- ἀλλοτρίᾳ εὐκίᾳ». 

ὡς “παρ᾿ Ὁμήρῳ" (δ. Η-. 248.) 
᾿Αλλ᾽ ἐμὲ ἢ δύςηνον ἐφέςιον ἤγαγε 

δαίμων. 
καὶ ὃ ἔχων οἰκίαν, ὡς σταρὰ τῷ αὐτῷ" 
(Ἰλ. Β. 125 Ὁ 

Τρῶας μὲν λέξασϑαι ἐφέςιοι ὅσσοι 

ἔασιν. ᾿ 
ἐφέσιος ἁπλῶς τἢ ὃ ἐν οἰκίᾳ ὧν; ὡς ἐν- Ὁ 
ταῦϑα" ὁμέςιος δὲ ἢ συνέςιος, ὃ ἐν 

μιᾷ οἰκίᾳ μεϑ' ἑτέρο ὧν. 
. 427. ἘΞΗΓΟΥΜΕΝΟΥ͂, διηγου- 
μένε. ρμηνεία, συνθήκη λόγε δηλῶ- 

σά τι, τὸ ἡ ἢ τυχόντων ΔΙασάφησις" 
ἐξήγησις δὲ, ϑ)ασάφησις ϑείων" διή- 
γῆσις δὲ, ἢ ἢ ἁπλῶς ἀφήγησις. 

4381. ΑΒΟΥΔΙΑ. ἤγον ὑπὸ κακο- 
(λίας. 

452. ΜῈΤΈΙ; κολακεύσεις; ὝΣ 

σεις" μετέρχομαι, τὸ ὑπέρχομαι καὶ 
πολαχεύω, τὸ τὸ ἄξω. 

434. ΘΈΜΙΣ, τὸ ἔγνοῤιον" ὅσίον; 

τὸ ἐ Ἰαβλδς ὁμῶς ἀμφότερα ἐπὶ ϑεοῦ, 

: δίκαιον δὲ, ἢ ἐπὶ ὥνϑρώ ρωπτδ. 

4850. ΚΤΕΡΊΣΜΑΤΑ; ἐντάφια, 
ΛΟΥ͂ΤΡΑ, χοάς, ΠΝΟΑΙ͂ΣΙΝ, οωνέ- 
μοις" ῥίψον δηλονότι. ΒΑΘΥΣΚΑΦΕΙ, 
εἰς βάϑος ὀρωρυγμένη. Πρὸς μὲν τὸ 

ΦΟΥΣΣΗΨΕΙ ΚΟΝΕΙῚ ἁ ἁρμοδίως λέ- 

γε) τὸ ΚΡΥΨΟΝ, Πρὸς δὲ τὸ ΠΝΟ- 
ΑἸΣΙΝ οὐ δύνααι ἁρμόσαι" δεῖ οὖν 
δυνυπτωκἔειν ἔξωϑεν ἡ ὥὅμα κατὰ ὥνα- 
λογίαν, ἢ τὸ ξίψον, ἢ ἢ τὸ δὸς, ἢ τι τῶν 
τοιούτων" καὶ ἐν ἑτέροις τοῦτο ΤῊΝ 
“πολλοῖς, ὡς “αρ Ὁμήρω" ἘΕἸΛΟ ἜΣ 
.326.) 

ἦχι ἑκάς. ω 

Ἵπποι  ἀερσίποδες Ὁ “«οικίλα τὐχὲ 

ἔκειτο, 

οὐ γὰρ οἱ ἵπποι ἔκειντο, ἵν᾿ πὸ κοινοῦ 
τὸ ἔκειτο λέγητε μετερχηματισμένον,, 
ἀλλ᾽ εἰςήκεσαν. 

430. ΠΡΟΣΕΙΣΙ, ὡὐγλσελεύσίῥαι: 
ΚΕΙΜΗΔΙΑ, ἀπόϑετα. ἌΡΧΗΝ. 
ἐπιῤῥηματικῶ;;, ἀντὶ τοῦ καταρχὰς, 
ὅλως. ὙΛΗΜΟΝΕΣΤΑΆΤΗ, τολμηρο- 
τάτη, ἀναιδὲς ἄτη. 

444. σκέψαι γὰρ εἰ σοὶ αὐτῇ δὸ- 
κεῖ δ γέκυς δξαδαι ἐν τοῖς τάφοις 

φξοσφιλῶς τάδε τὰ δῶρα. 

“447. ΚΑΡΑ. κατὰ τὴν κεφαλὴν 
ἑαυτοῦ δηλονότι. 

ἠΠ Ξ 
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ἐξέμαξεν. Οὐ δεῖ δὲ διαφωνίαν δοκεῖν εἶναι πρὸς τὸν Ὅμηρον, ἐπεί ῥν 
ἐκεῖνος" (δ, Δ, 535.) 

Δειπνίσσας, ὥς τις τε κατέχϊανε βᾶν ἐπὶ φάτνῃ. 
ἤρκει γὰρ τὰ ὅλα συμφωνεῖν τῷ τοράγμαϊι" τὰ γὰρ καϊὰ μέρος ἐξεσίαν 
ἔχει ἕκαςος ὡς βόλεται πραγματεύσαδγο, εἰ μὴ τὸ τοᾶν βλάπῖοι τῆς 
ὑποθέσεως. Αλλως" εἰώϑεσαν οἱ δρῶντες ἐμφύλιον φόνον, ἀκρωτηριά- 
ζειν τοὺς ἀνοιρεϑέντας, ἐκ παντὸς μέρες τῇ σώματος ἀποϊαμνόμενοι; νὰ. 
σεριάπῆειν ἑαυτοῖς τὰ ἄκρα συνείρονῖες, διὰ τούτων ὥσπερ τὴν δύναιμην 
ἐκείνων ἀφαιρούμενοι, διὰ τὸ μὴ παϑεῖν ἐς ὕςερον τὶ δεινὸν πσαρ᾽ ἐκείνων" 
ἐφόρεον δὲ εἰς τὰς μαοίάλὰς τὰ ἄκρα, ὃ καὶ μαοχαλιδγῆνοῃ ἔλεγον. ἴΑλ- 
λωφ" ΚΗΛΙΔΑΣ ΕἘΞΕΜΑΞΈΕΝ, ἢ τῇ ἑαυϊῶν κεφαλῇ ἀπέμασσον τῷ 
ξίφος τὰς κηλίδας, ἢ τῇ τᾶ φονευομένε, ὥσπερ τὰς ἐπὶ τῷ μύσει κηλίξΞ 

δας ἀποτρεπόμενοι. Αλλως" ἐπὶ ταῖς καϑάρσεσι, τῶν φονευϑέντων τὰ 
ἄκρα ἔτεμνον, ὶ περὶ τὰς μασγάλας αὐτοῦ ἐκρέμαζον αὐτὰ, ἵνα, φασὶν, 
ἀδ)γενὴς γένοιτο πορὸς τὸ ἀντιτίσαδ)αι!ι τὸν φονέα" αὶ ̓Απολλώνιος" (Ἂρ- 

γον. δ΄. 477.) ἐξάργματα τἄμνε ϑανόντος" ὁ ̓ ΙΓάσων τοῦ ᾿Αψύρτε. 

450. ΤΑΥΎΤΑ ΜῈΝ ΜΕΘΈΣΞ. «ρροοικονομικῶς ἀποςέλλει αὐτὴν 

εἰς τὸν τάφον, ἐπὶ τὸ εὑρεῖν τὸν βόςρυχον ᾽᾿Ορές. 

458. ἈΛΙΠΑΡΗ͂ ΤΡΙΧΑ. περιπαϑῶς μὲν τὸ τῆς «πενίας τὸ δὲ 

ἈΛΙΠΑΡΗ͂, ἀντὶ τοῦ αὐχμηράν" ἐν δὲ τῷ ὑπομνήματι ΛΙΠΑΡΗ, ὅ 
ἐςιν ἐξ ἧς αὐτὸν λυπαρήσομεν, ὡς εἰ ἔλεϊεν ἱκέτιν τρίχα. ΚΑῚ ΖΏΜΑ 
ΤΟΎΜΟΝ: σύμφωνον τοῦτο τῷ, (102.) ὧδε μὲν ἀεικεῖ σὺν ςολᾷ» 
ΖΩΜΑ δὲ νῦν τὴν δώνην δηλοῖ, οὐ τὸ ἔνδυμα, ἵνα τότῳ ςέφῃ τὸν τάφον 
ἀντὶ μίτρας" δίδωσι γὰρ τὸ ϑῶμα ἀντὶ τῆς ταινίας. ΕΞ ὙΠΕΡΤῈ- 

ῬΑΣ. ἀντὶ τῷ ἰχυροτέρας, μετὰ δυνάμεως μείζονος, ΚΟΙΝΟ, ΠΑ- 

ΤΡΙ. τῷ σῷ καὶ ἐμῷ. 

468. ΤΟ ΓᾺΡ ΔΙΚΑΙΟΝ ΟΥ̓Κ ΕΧΕῚ ΛΟΓῸΝ. οὐκ ἔχει χόϊον 

τὸ φιλονεικεῖν περὶ τοῦ δικαία, ὥςε περὶ αὐτοῦ δύο ὄντας ἐρίζειν" δεῖ 

448, τὸ ΑΡΑ νᾧἢ τὸ ΜΗ ἐκ παρ- 
αλλήλο, ἰΑῤα νομίζεις φέρειν ταῦτα 
λύτρωσιν αὐτῇ φ Φόνε; 

451. ΑΚΡΑΣ ΦΟΒΑΣ, τὰ ἄκρα 

Ἃ τριχῶν. ΣΜΙΚΡΑ, εὐτελῆ. ΟΥ̓ 
ΧΛΊΔΑΙΣ, ὑπὸ τρυφῆς ἃ κατεσκευ- 
ὠσμένον. 

458. ΑΥ̓ΤΟΥ͂, ξ΄ ᾿Αγαμέμνονθ.. 
ἘΠΈΜΒΗΝΑΙ ΠΟΔΙ, λὰξ ἐμπηδὴ- 
σαι τὴ ἐπιτεϑῆναι. ΤῸ ΛΟΙΠΟΝ, κ'ὰ 
τὸ ἐπίλοιπον τοῦ χρόνω, ἥγεν τὸ ἔμ- 
προῦδεν. ΑΦΝΕΏΤΕΡΑΙΣ, αλυσιω- 

τέραις χερσὶ τιμῶμεν, ἢ κατὰ τὰ 
“παρόντα δεξιόμεϑα. 
401. οἷ μαι μέλον τι» ἤγον Φροντί- 

δὰ τινὰ, εἶναι δηλονότι» ὑκείνω τοῦ 

πέμψαι τῇ Κλυταιμνήσρᾳ ταῦτα τὰ 
κακὴν ὄψιν ἔ ἔχοντα ὀνείραῖα. ὙΠΟΥΡ- 

ΤΗΣΟΝ, ὑπηρέτησον. 

466. ΠΡῸΣ ΕΥ̓ΣΕΒΕΙΑΝ, εὖσε- 
(ὼς, κατὼ τὸ ἀρέσκον τῷ ϑεῦ. 

468. ΟΥ̓Κ ἘΧΕΙ ΛΟΓΟΝ. τὸ γὃ 
δίκαιον οὐ “σαρέχει ἀπολογίαν δυοῖν 
ὥγε ἐρίξενν, ἀλλὰ «πωρόχει δηλονότε 
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γὰρ τὸν ἕτερον τῷ ἑτέρῳ πείϑεδδω. Ἢ τὸ ΟΥ̓Κ ἘΧΕΙ ΛΟΙΓῸΝ 
ἀντὶ τοῦ, οὐ παρέχει πτρόφασιν. "Αλλως" οὐ διςαγμοῦ, φησὶ, καὶ ἀμ- 

φιδολίας προσδεῖται τοῖς δύο, ἐνέρὸς χα δεῖ τούτων «ποιεῖν ἢ Ὡτρθαιῥειδναϊ: 

ΣΙΓῊ ΠΑΡ’ ὙΜΩ͂Ν. εὐλαβὴς οὖσα ἡ Χρυσόϑεμις κρύπειν ἀξιοῖ τὸν 
Χορόν. ΠΈΤΡΑΝ ΤΗΝΔΕ.. ἀντὶ τῇ, τὴν ἐπιχείρησιν. 

474. ΤΠΑΡΑΦΡΩΝ, ἀνόητος. Ὃ Χορὸς ἐκ τῷ ὀνειρᾷ τορομανϊευό-- 

μενος, ϑαῤῥεῖν «σαραινεῖ τὴν ᾿Ελέκῖραν. Α ΠΡΟΜΑΝΤΙΣ ΔΙΚΑ. ἡ 
τορρομαν]ευομένη. τὰ μέλλονϊα, ἢ τοῖς συνετοῖς τορογιγνωσκομένη" μέτ- 
εἰσι, φησὶ, τραρέχεσα τούτοις δύναμιν, ὡς χειρώσαδγο) τὸς ἐχϑρός. 

ΟΥ̓ ΓᾺΡ ΠΟΤ᾽ ΑΜΝΗΣΤΕΞ. ἐ γὰρ ἀμνημονεῖ, φησὶ, τῶν τολμη- 
ϑέντων καϑ᾽ ἑαυτῇ ὁ βασιλεύς" ἀλλ᾽ ἐπεξελεύσετοι κατὰ τῶν ἐχϑρῶν. 

ΟΥ̓Δ ἃ ΠΑΛΑΙ͂Α. ἀπὸ κοινοῦ τὸ ΑΜΝΆΣΤΈΙ, ἐδ᾽ ἀμνημονεῖ, 
φησὶν, ἡ χαλκόπληκϊος γένυς, ἣ ἑλοῦσα αὐτόν" ἀλλὰ αὶ αὐτὴ τιμωρὸς 

ἥξει κατὰ τῶν δρασάνϊων. ΤΈΝΥΣ δὲ, εἶδος τσελέκεως. 
400. ἩΞΈΪ. ἡ ̓Εριννὺς, ἡ ἐκείνῳ τῷ φόνῳ ἀκολεϑήσασα" ὅτως ἐν 

τῷ ὑπομνήματι. ΠΟΛΥΠΟΥ͂Σ. ἐν ὑπερξολῇ τῦτο ἔϑηκεν" ἐν δὲ τῷ 
ὑπομνήμαῖι κεῖτ ἸΤΟΛΥΠΑΙ͂Ξ. ἐπεὶ γὰρ, φησὶν, ἐν τῷ ᾿Ορέςῃ τὴν 

“ἄσαν ἐλπίδα ἔχεσι, τὸ ΠΟΛΥΠΑΙ͂Σ ἐν ὑπερδολῇ ἔϑηκεν, ἣ πολλᾷ 
κακὰ τίἰκϊεσα. ΧΑΛΚΌΠΟΥΣ. ἣ ςερεὰὼ καὶ ἀκοπίαςος ἐν τῷ ἐπιένοῃ 

κατὰ τῶν φονέων. 

ὅτε σπεύδειν ἐπὶ τὸ δρᾶν. Σπεύδω 
ἐπὶ τόδε ἐπισαεύδω δὲ ἕτερον, ἤγεν 
ἐπείγω. 

472. ὩΣ ἘΙ ΤΑΔ᾽ Ἡ ΤΕΚΟΥ- 
ΣΆ. ὅτι εἰ ὠκόσετει ταῦτα ἡἣ τεκοῦ- 
σα, ὠλγεινὴν νομίζω εἰς τὸ ἑξῆς τολ- 
μῆσειν ἐμὲ τήνδε τὴν πεῖραν, ἤγεν εἷς 
ἄνγος ἐμὸν τολριήσειν τῆνδε τὴν ἔπτι- 
χείρησιν, εἰ ἀκόσεται ταῦτα ἢ τεχοῦ- 
σα. ᾿ΟΦεΐλει δὲ ̓ μᾶλλον ὅτω λέγεδδαν" 
“πικρὰν δοκῶ ἐγὼ τολμήσειν τήνδε τὴν 
κσεῖραν" ὅμοιον δὲ τῷ (6 5.) ὡς χᾷμ 
ἐπαυχῶ. 

474. ΠΑΡΑΦΡΩΝ, ἐνόητος, οὔκ 
ὀρξδὰ τοχαζομένη εἰς τὸν σκοπὸν τότων 
τῶν ὀνειρώτων. ΔΛΕΙΠΟΜΕΝΑ, ἐςε- 

ρημένη γνώμης σοφῆς, ἀντὶ τοῦ, συνξξ 
νοῦ. ΕἸΣΙΝ Α ΠΡΟΜΑΝΈΙΣ, ἀφί- 

ξεται δ οσον ὅπω ᾿ τὴν μαντείαν τορο- 

πέμψασα διὰ ΞΡ ὀνείρων. 
478. ΔΙΚΑΙΑ ΦΕΡΟΜΕΝΑ. ὃϊ- 

καια, Φερομένη κράτη χεροῖν; ἤγεν Ἰοχὺν 

δικαίαν ἐπιφερομένη διὰ Ὁ αειρῶν: 
ΜΕΤΕΙΣΙ, κολάσει; οὐ δια μακροῦ 
χρόνο. ΠΑΛΑΙᾺ ΧΑΛΚΟΠΛΗΚ- 
ΤΟΣ ΑΜΦΑΚΗΣ ΤΕΝΥ͂Σ. ἀμφοτέ- 
ξωϑεν Ἠκονημένη" ἤγεν ὃ παλαιὸς πέ- 

λεκυς᾽ ὠπὸ τοῦ τόματος λέγει, ὅλον ἢ 
πέλεξον" παλαιὸν δὲ λέγει», ἀναφέρων 
«ρὸς τὴν πρᾶξιν, ἥ τις σσάλερ ἐγένετο, 
ΧΑΛΚΟΠΛΗΚΤΟΣ λέγεται ὃ ὑπὸ 

χαλκοῦ «ληγείς" ὑταῦϑα δὲ χαλκό- 
«πληκτος γένυς, ἡ ὑπὸ χαλχϑ ἡλασμέ- 

γη, σῷυ ἤλατος. ΑΙΚΤΑΙΣ, ὕδρισι" 
αἰκία, "65 Ἢ ἀπὸ τοῦ μὴ ἐοϊκέναι, ἐφ᾽ 

οὗ κχ τὸ ἀεικῆς. 

400. ΠΟΛΥΠΟΥ͂Σ, πολλὼ δὴ- 
χομένη. ΠΟΛΥΧΕΙΡ, “πολλὰ ἐ 

μένη. ΔΕΙΝΟΙ͂Σ ΛΟΧΟΙΣ, σε 
μένη ἐν δεινῷ λὄχω, τυτίσι φοξερᾷ η: 

ἐνέδρει. ΧΑΛΚΌΠΟΥΣ, ἡ ἢ εὔτονος ΓΟ 

τὴν «σορείαν, ΜΙΑΙΦΟΝΩΝ, ἤγεν 
ἐπὶ μιαιφονίας γινομένων" τὰ συγαλ 

λάγματα γὺ Ὁ γάμων τῶν μιανφόνων 
Η 2 
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404. ΑΛΕΚΤΡ᾽ ΑΝΥ͂ΜΦΑ. δύσλεκῖρα καὶ κακόνυμφα; ἀντὶ τοῦ 

μὴ νενομισμένα, ἀλλὰ «παράνομα διὰ τὴν μοιχείαν. ἘΠΕΙΒΑ. ἤτοι 
ἐπὶ τῆς ᾿Ἐριννύος ἐςὶν ὁ λόγος" ἐπέδη γὰρ ἐπὶ ἁμιλλήματα γάμων 
ἄλεκτρα καὶ ἀνύμφευτα" ἐπέβη δὲ τούτοις, οἷς οὐ ϑέμις" οὺς ἐκ ἔχρῆν» 
εἰς γάμον ἤγαγεν ἡ ̓Ἐριννὺς, διόπερ κοὴ νῦν αὐτοὺς μετελεύσεϊη. Ἢ 

ἐπὶ τῆς Ἱλυταιμνήςρας ἐςὶ τὸ λεγόμενον" τὸ δὲ ΟἸΞΙΝ ΟΥ̓ΘΕΜΙΣΞ 

ἐπὶ τῶν γάμων" φησὶν οὖν ὅτι ἐπέβη γάμοις ἡ Κλυϊαιμνήςρα, οἷς οὐκ 
ἔπρεπε. 

407. ΠΡῸ ΤΩΝΔΕ ΤΟΙ Μ’ ΕΧΕῚ. τὸ ΤΟΙ σύνδεσμος ΦΑΡη 

πληρωματικός" λείπει δὲ τὸ ἐλπὶς, ἢ ϑάρσος με ἔχει; μὴ πρὸ τούτων 

τῶν προειρημένων, Αἴγιδ)δόν φησι κοὶ Κλυϊαιμνήςραν, τοῦτο τὸ ὄναρ 
ἄψεκτον ἡμῖν τοροσπελάξειν' ἀλλ᾽ ἀκεσόμεϑα ψεγομένα αὐτῷ σαρὰ 
τῶν δεασαμένων αὐτὸν, λεγόντων ὅτι κακῶν ἦν σημανῖῆικόν. "Αλλως" 
ϑαῤῥῶ ὅτι τοῖς δρῶσι ταῦτα τὰ ἄδικα καὶ συνδρῶσιν, αὐτοῖς οὐκ ἔςοι 

ἄψεκῖος ὁ ὄνειρος" πσαϑόντες. γὰρ ψέξεσι τὸ ὀφϑέν. ΤΟΙ͂Σ ΔΡΩΣῚ 

ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΩΣΙΝ. ὑμῖν ταῖς δρώσαις ὑπὲρ ᾿Αγαμέμνονος, καὶ ἡμῖν 

ταῖς συνδρώσαις ἢ συνωχϑομέναις. ΤΈΡΑΣ. τὸ τοῦ ὀνείρε τέρας λέ-- 

5: ἘΝ ΔΕΊΝΟΙΞ ΟΝΕΊΡΟΙΣ. τοῖς ἐκροβοῦσι, τοὺς ὁρῶνϊας», ὅταν 

ὦσι δεινοί. ΘΕΦΑΤΟΕΣ. τοῖς τῶν ὀνείρων. ἘΠῚ ΚΑΤΑΣΧΉΗΣΕΙ. 
οὐ τοῖς ἑωρακόσιν, ἀλλὰ τῇ ἀήρ ον 
506. Ὧ ΠΕΛΟΠΟΣ. οἷον ἦν καὶ τὸ πρῶτον" (ο. ) 

: Πολύρϑοδόν τε δῶμα Πελοπιδῶν τόδε. 
φησὶ δὲ Φερεκύδης, ὅτι Πέλοψ νικήσας τὸν ἀγῶνα, κοὴ λαβὼν τὴν Ἱπ- 
ποδαμείαν, ὑπέςρεψεν ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον μετὰ τῶν ὑποπέρων ἵππων 
ὶὶ τοῦ Μυρτίλθ' καϑ' ὁδὸν δὲ καταλαδὼν αὐτὸν προϊόντα ττρὸς τὸ Φι- 
λῆσαι αὐτὴν, ἔῤῥιψεν εἰς ϑάλασσαν. ΠΟΛΥΠΟΝΟΣ ΠΠΕ͵ΑᾺ, 

πολύπονος γενομένη τοᾶσιν ᾿Αργείοις" γαὰ ἑρμηνεύεν ἀὐτὸ, λέγων" Ὥς 
ἔμολες αἰανὴ τᾷδε γᾷ. ΑἸΑΝῊ δὲ, ϑρηνητικὴ, ὃ γίνετοι ἐκ τοῦ οὗ οἶἢ. 
ΕΥΤΕ ΓᾺΡ Ο ΠΟΝΤΙΞΘΕΙΣ. ὁ νοῦς τοιοῦτός ἐςιν' ἀφ᾽ ὃ ὃ Νυρ- 
τίλος ἀπέϑανεν, οὐ διέλιπεν αἰκία τοὺς ποολυκϊήμονας δόμες" ὁ. γὰρ. 
Ἑρμῆς, τοατὴρ Μυρτίλε, ἐμήνισε τοῖς Πελοπίδαις. ΑἸΚΤΑΙΤΣ, αἰκι- 
σμοῖς, ὕδρεσι. ΤΕΡΟΡΡΙΖΟΣΞ, “ἀντὶ τῇ παντάπασι. ᾿ 

κακόνυμφα, ἐπέθη οἷ θξρι οὐ ϑέμις, ἢ ἤγουν λέγει Π τὸς ὀνείρες. 

ἐτελέδδη ὑφ᾽ οἷς τῦκ ἔννομον. 

407. ΠΡῸ ΤΏΝΔΕ. ὑπὲρ τῶνὸς 
ἔχει ἐμὲ ἐλοεὶς» μήποτε «αλησιοίζειν 

ἁμῖν τοῖς δρῶσι Ὁ συνδρῶσιν, ἤ ἤγϑν σοὶ; ͵ 

“τῇ ἀχβομένῃ». καὶ ἡμῶν; ταῖς συναχβο- 
μέναις, σημεῖον ἀψεγὲς» ἤ ἤγ8ν ἐρεζόν' 

501. ΗΤΟῚ ΜΑΝΤΈΙΑΙ. ἢ μαν- 

σεῖαι ἀνθρώπων, οὐκ εἰσὶν ἐν᾿ ὀνείροις 

δεινοῖς, ἃ ἀντὶ τοῦ ὠληϑεύεσιν, οὐδὲ ἐν 

ϑεσφάτοις, ἢ ἢγνν χρησμοῖς, ἀληϑεύου- 

σιν» εἰ μὴ τὸ φάσμα, τόδν τῆς νυχτὸς 
εὖ καϊαοκήσειν ἀντὶ Ὁ» εὖ ἕξει, 
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᾿δΊ18. ἈΝΕΊΜΕΝΗ. ἄνεσιν ἔχεσα" ϑουταχόϑεν δὲ διαφόροις ἐξ-- 
αἰλλαγαῖς τὸν ἔλεον Ἠλέκτρας διαγρᾶψα ὁ ποιητής. ΑΙΞΧΎΝΕΙΝ. 

ἀντὶ τοῦ, καϑ' ἡμῶν λέγειν. 
528. ἘΞ ἘΜΟΥ͂. ΚΑΛΩΣ. ἴδιον ῥητορικῆς τὸ μὴ ἀρνεῖσϑαι 

μὲν, ποιϑανὴν δὲ τῶν δεδραμένων ἐπεισφέρειν οὐτίαν" οὐχ ὡς δίκαια δὲ 

τρατ]ούσης συνηγορεῖ ὃ πποιητὴς, ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἀργὸν εἴη τὸ ττρόσωπον. 
41. ΤἨΑΙΔῈΣ ΔΙΠΛΟΙ͂. Ἑρμιόνη καὶ Νικόςρατος" λαμβάνονταί 

τινες τοῦ τποιηϊοῦ ἐκ τῶν Ὁ μηρικῶν" ἐπεὶ ἐκένος μίαν γεγονένοῃ τῷ 
Μενελάῳ τὴν Ἑ. μιόνην φησίν" οὗτος δὲ διπλᾶς ὁμομητρίες φησὶν αὐτῷ 

γεγονέναι!" ὅμως συμφωνεῖ τῷ Ἡσιόδῳ λέγοντι. 

Ἢ τέκεϑ᾽ Ἕρμιόνην δερικλειτῷ Μενελάῳ" 

Ὁ πλότατον δ᾽ ἔτεχεν Νικός ραῖον, ὄζον ΓΑρηος. 

οὐ περὶ μεγάλων δὲ οἱ τοιαῦται διαφωνίοι τοῖς ποοιήμασιν, ὥςε οὐ πάνυ 
δὲ αὐτοῖς ἐπὶ τῶν τοιότων ἐνοχλεῖν, ἀφεμένες τῶν ἀναγκαιοϊέρων, ἅπερ 
παρατηρεῖν ἐχρῆν" ταῦτα δέ ἐς! τὰ ἠϑικὰ αὶ χρήσιμα ἡμῖν τοῖς ἐντυγ- 

507. ἱππασία παρὰ τοῖς κοροῖς, 
ἱππεία δὲ καὶ ἱπαοσύνη “σαρὼ "τοῖς 
“ποιηταῖς. 

514. ΠΡΟΡΡΙΖΟΣ, ἀντὶ 9 ξ' σύῤῥι- 
ᾧρ;, μεταφορικῶς ἀπὸ Ὁ φυτῶν, ἐφ΄ ὧν 

λέγεται χυρίως, οἷον, πρόῤῥιζον ἔ ἔπεσε 

τὸ φυτὸν, ἀντὶ τοῦ σύῤῥιζον. 

15. ΣΤΡΕΦΗ͂, ἀναςρέφη. Τρά- 

φεται τρέφη, ἀντὶ τοῦ διάγεις. 

510. ΟΣ Σ᾽ ἘΠΕΙ͂ΧΕ. ΜΗ ΑΙ- 
ΣΧΎΝΕΙΝ. ὃς ἐπεῖχέ σε μὴ εύχζύννν 
Τοὺς φίλες" ἁρμόζει καὶ χωρὶς ὃ ΜΗ 
τόϑτο ̓ λέγεοδαι, οἷον, ἐπεῖχέ σε αἰχύ- 

ΓΤ, τὸς Φίλες, ἔγϑα τὸ ἐπεῖχε τὸ ἐκώς- 

λύε μόνον δηλοῖ" ἐν δὲ τι ἐ ἐπεῖχε μὴ 

αἰαύνειν, οὐχ ἁπλῶς τὸ ἐκώλυε δηλοῖ, 
ἄλλ᾽ ἀντὶ τοῦ κωλύων ἐποίει λαμβάνε- 
Σαι πη ΑΙΣΧΎΝΕΙΝ, ἐξυϑενεῖν, ὧτι- 
μάξζειν. ΘΥΡΑΙΑΝ, ἀντὶ τοῦ ἐκτὸς, 
ὄνομα ἀντὶ ἐπιῤῥήματος. 

522. ΠΟΔΛΑ, κατεὶ τπολύ. ἋΡ- 

ΧΩ, τὸ πυρεεύω, ὸ τὸ ἀρχὴν ποιῶ, ὡς 
-παρὶ Διδανίῳ" ἄρχω γραμμάτων, οὗ 

μάλιτα ἐπεϑύμεις. ΚΑΙ ΤᾺ ΣΑ, "ἢ 

οἷς σὺ πρόσκεισαι. ὙΒΡΙΝ ΟΥ̓ΚΈΧΩ, 
ἀντὶ τε οὐχ ὑδρίζω" ἢ οὕτως" οἴκοθεν 

οὔκ ἔχω ὕδριν, ἐντὶ Ὁ, ὁ 'δχ, ὑξριςικὴ 
πέφυκα, Ἰανυρναν συχνάκις. 

527. ΠΡΟΣΧΗΜΑ, σῇ ῥόφασις" 

λέγεται Ὁ, ὃ "δρλωπισμόρ' πρόσχημα 

γάρ σοι ἀεὶ ὃ πατὴρ, ὅτι ε ἐξ ἐμῶ τές. 
ϑνηκεν, οὐδὲν ἄλλο ἀντὶ ξ, «πρόσχημα 

σοι τὸ τεϑνηκέναι Ὑ' πατέρα ἐξ ἐμοῦ, 

Τοῦτο "ὁ διὰ “μετοχῆς δύναται λέγε- 
αι, οἵ οἱον. πρόσχημά σοι ὃ πατὴρ ἐξ 

ἐμῶ τεθνηκώς, 

530. ΕΙΔΕ, ἐφόνευσε. Εἵλεν, αὶ 

- Φ᾿ κατέλαβεν, ὦ εἷς ἐν πιὸ, ζωὴν ἕ ἡπῷ Ὁ» 

εἷλέ “-ις τήνδε τὴν “πόλιν, ἐντὶ θ᾽ παρ- 

ἔλαβε; κ᾿ εἷλεν, ἀντὶ Ὁ ἀνεῖλε, φόιη- 

τικῶς, ἤγδν ἐφόνευσεν. Ἡ ΧΡΗΝ, τῇ 

δίκη δηλονότι. ἘΕΤΛΗ, 
ΟΥ̓Κ ΊΣΟΝ ΚΑΜΩΝ, ἤγεν οὔκ ἴσην 
λέπην καμὼν ἐ ἐμοὶ, ἀντὶ τοῦ ̓ ὑσομεί- 

γας» ὅτε ἔσπειρεν, ὥσπερ ἐγὼ ἢ τίκτο- 

σα, ἤγεν ὥσπερ ἐγὼ ὅτε ἔτικτον, δη- 

 Λονότι ὑπέμεινα. 

530. ἸΟῪ ΧΑΡΙΝ ΤΙΝΟΣ, τὸ 
ΤΟΥ καὶ ΤΙΝῸΣ ἐκ “«“αραλλήλου- 

Αγλως, ΤΟΥ͂ ΧΑΡῚΝ ΤΙΝΩΝ, ἤγουν 
τίνος χάριν ἐποδιδὸς ἐϑυσίασεν᾽ τοῦτο 
δηλοῖ τὸ τίνων, ἤγθν ἀποδιδάς" ἔςι δὲ 
μετοχὴ, τὴ ἃ γενικὴ πληϑυντική. ΑΡ- 
ΤΈΙΩΝ, ἕνεκα ᾿Αργείων. ΑΝΤ᾽ Ἀ- 
ΔΕΔΦΟΎ, ἕνεκα ξ΄ ἀδελφϑ, 

Ηϑ 

ὑπέμεινεν. 

Νὴ 
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χάνεσιν' ὅρω ἂν πῶς ἐκείνῳ τῷ μέρει τῆς ἱςορίας κατεχρήσατο, ὅτι 

συνέφερε τῷ λόγῳ τῆς Κλυταιμνήςρας. 

544. ΗἩ ΤΩΝ ἘΜΩΝ ΑΔΗΣ. τὸ ἑξῆς" ἢ τῶν ἐμῶν τέκνων δαί-- 
σαδγαι πλέον ἵμερόν τινα “Αδὴης ἔογεν, ἢ τῶν. ἐκείνης,» ΠΑΡΕΙ͂ΤΟ, ἦμε-- 
λεῖτο, παρυρεῖτο. 

552. ΔΥΞΘΥΜΟΣ, κακόδθλορ, ΓΝΩΜῊΝ. ΔΙΚΑΙΑΝ. οἷον, 

λογισμῷ χρησαμένη δικαίῳ, τότε δηλονότι ΤΟΥ͂Σ ΠΕΛΑΣ ΨΕΓῈ, 
ἡμᾶς, μὴ τὸ πᾶν ὀργῇ κοϊαχαριξομένη. Τινὲς ΤΟΥ͂Σ ΠΕΛΑΙ͂Σ τοὺς 

περὶ ᾿Αγαμέμνονα ἔγνωσαν. 
554. ἘΡΕΙΞ ΜῈΝ ΟΥ̓ΧΙ ΝΥ͂Ν. ἐκ ἂν εἴποις ὡς λυπήσασά με 

τοιαῦτα ἀντακήκοας" ἐμοῦ γὰρ εἰπούσης οὐδὲν, σὺ «τροκοϊήρξω τῆς εἰς 

ἐμὲ λοιδορίας. 
558. ΕἸ ΔῈ Μ᾽ ΩΔ᾽ ΑΕῚ ΛΟΓΟΙ͂Σ, εἰ πρὸ τῶν λόγων ἐπυνθά- 

γου, εἰ τὸ λέγειν σοι ἐφίημι, ὁκ ἂν ἧς λυπηρά. 
860. ΠΑΤΕΡΑ ΦΗΣ ΚΤΕΙ͂ΝΑΙ. ὡς ῥήτωρ διξλεν εἰς κεφά- 

λαια τὸν λόγον" καὶ πρῶτον κεφάλαιον, ὅτι οὐδὲν χαλεπώτερον τούτου, 
εἴ γε δικαίως" δεύτερον ὅτι οὐ δικαίως, ἀλλὰ πεισϑᾶσα Αἰγίσϑῳ" 

δείκνυσι δὲ, ὅτι ἀκεσίως ὁ ̓ Αγαμέμνων ἔϑυσε τὴν ᾿Ιφιγένειαν ἐν τῇ Αὐ- 
λίδι, ΩΣ ΟΥ̓ ΔΙΚῊ Τ᾽ ἘΚΤΕΙΝΑΣ. ἐναντίον τῷ" (530.) ἣ γὰρ 
δίκη νιν εἷλε. ἘΞΠΑΙΣΕ,, παρήγαγε. παρέπεισεν. Ὁ ΤΑΝΥ͂Ν. 
ΞΎΝΕΙ. αὕτη γὰρ ἀπόδειξις, οὐ διὰ Ἦν ϑύχααβά, ἀλλὰ διὰ τὸν 

μοιχὸν παεφονεῦδνο! τὸν ᾿Αγαμέμνονα, τὸ κοὴ μέχρι τοῦ νῦν αὐτῷ συν- 
ξίνοι νὴ συνοικεῖν. 

548. Ὁ ΠΛΟΥ͂Σ οδ᾽. ἀντὶ τῷ, ὃ 
΄-πλῶς ἐκεῖνος" τὸ οὗτος Ἐπὶ ἢ ὃ ὅρωμ ένων 
λέγεται Ω δακϊυλοδεικϊθμένων, ἢ ἢ ἐπὶ Ὁ 

εἰς ὄψιν ἀγομένων ἀπὸ ᾿διηγήσεωφ᾽ ἐν- 

ταῦϑα γϑν. οὖν ἐπὶ διηγήσει τῷ 

ΠΛΟΥ͂Σ ἐπώγει τὸ ΟΥ̓́ΤΟΣ, ἱ ἵγα κῶ- 

λὼς ἀποτείνη ἢ δεῖξις σρὸς ἃ διηγή- 

σατο ἀλλ᾽ ἄναφο ὃν ϑέλει δηλῶν ὃ Ὃ 

λόγος. μέὰ δείξεως, ἣν δηλοῖ τὸ ἐκεῖνος. 
544. ἢ ἢ ἐμῶν τέκνων ἔσχεν ὃ Ἵ- 

δὴς τινοὶ ἵμερον, ἤγεν τινὶ ἐπιθυμίαν, 
ὡςε δαίσαϑαι, ἀντὶ τοῦ εὐωχηϑῆναιν 
«πλέον; «αρὸ Ὁ ἐκείνης Τῷ ΠΑΝ- 

ὭΛΕΙ, τῷ ἀξίῳ “πΦπώσης ἀπωλείας. 

ΠΑΡΕΙΤΟ, ἠμελεῖτο, ῥνὰν ιν τοϑῃ 
ΜΕΝΈΛΔΕΩ Δ᾽ ἙἘΝΗΝ, ἢ Μενε- 

λάβ δὲ παίδων «ὖόϑος ὑπῆρχεν αὐτῷ. 

ΚΑΚΟΥ͂ ΓΝΏΜΗΝ, ἤγθν κακοτρό- 
σου, 

552. ΔΥΣΘΥΜΟΣ, μέιαμελος.-ττ: 
ἐγὼ Κα ἰφ᾽ οἷς ἐποίησα οὐδὲν μεταμέ- 

λομαν εἰ δὲ φαίνομιαί σοι χρεϑς ᾷρο- 

νεῖν, λαξῆσα σὺ δικαίαν γνώμην, ἤγουν 

εἰπῶσα σὺ δίκαια, Ψέγε τὸς σέλας. 

ἤγϑεν ἐμέ. 
550. ἘΞΗΡΧΕΣ, ἤγεν ἔξαρχον 

ἐποίεις. ΛΥΠΗΡΑ ΚΛΎΕΙΝ, εἰς τὸ 
κλύειν τινὰ, σὰ δυλονότι᾽ λύπην ἐμ- 

ποιῶσα τῷ ἐκθοντί σου" ὅμοιον Τῷ, 

ἡδὺς ὃ ποταμὸς αιεῖν, ἤγεν εἰφ τὸ πι- 

εἶν τινὰ ἐξ αὐτῷ. 
561. ΑΙΣΧΙΩΝ ΕΤῚ. τίς ὁ ἄν πέϊε 

λόγος γένοιτ᾽ ἃ ἂν αἰοκίων τότο, ΕΗ μᾶλ- 
λον αἰσχρός. Λέγεται τὸ ΕἸ παρὰ 

τοῖς κοινοῖς ἀντὶ -ῷ ἀκμήν' οἷον, ἔτι 

γέος ἐγὶ; καὶ ἔτι, «οιῶ τόδε' λέγεται 

κοῦ ἀντὶ τῇ, ἐπὶ “πούτῳ, οἷον, εἰπὼν 

τόδε ἔτε λέγω καὶ τόδε᾽ λέγεται. καὶ 

δι δι μνν κὐν Δυδυν κΝδν σι μν νσδου κοινὰ. νων ἀιόδν “4.5. Δεὰὼὰ «ὦ α΄ 

πα να 

τὐλοως οι 
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τ 565. ἙΙΝΟΣΞ ΠΟΙΝΗΣΞ “λείπει ἣ διά. 
δδο. ΕἘΞΕΚΊΝΗΣΕΝ, ἐξεδίωξεν. 

577. ΑΝΤΙΒΑΣ, ἀντιπιαιροήατίόμενος, καὶ μὴ ἐφθβνιδα διὰ τῆς 
λέξεως δηλοῖ τὸ ἀκούσιον τῆς ττροαιρέσεως. 

570. ΕἸ Δ’ ΟΥ̓͂Ν. σιϑανῶς κατασκευάξει, ὅτι εἰ. ἃς ἄλ- 
λον ἀντ᾽ ἄλλου ἀναιρεῖσϑοι, κατὰ σαυτῆς νομοϑδετεῖς. ΤΡΩΤΗῊ ΘΑ- 

ΝΌΟΙΣ ΑΝ. ἀντὶ τοῦ ᾿Αγαμέμνονος. ΑΛΛ᾽ ΕΓΣΟΡΆᾺ. ὅρα, φησὶ; 
μὴ παρακάλυμμα τῶν ὐκούρ ἀδικημάτων ταύτην κομίξῃ τὴν νὴ 

φασιν. 

502. ΟΥ̓ΔΕ. ΝΟΥΘΕΤΕΙ͂Ν ἘΞΈΣΤΙ ΣΕ). ἐπεὶ πάνυ αὐτὴν διή:- 

ἀντὶ τοῦ, εἰς τὸ ἑξῆς, οἷον, οὐ μὴ ἔτι 
«ποιήσω τόδε ̓  ἀντὶ τῷ, ἑξῆς οὗ μὸ ποι- 
ἤσω" ἔτι καὶ «τερισσὸν, ὡς ἐνταῦϑα. 

565. ΕΡΟΥ͂, ἐρώτησον, ΤΙΝΟΣ 
ΠΟΙΝΗ͂Σ, ἕνεκα τίνος ὠντεκτίσεως, 

ΕΣΧΕ, ἐπέσχε. ΘΕΑ͂Σ ΚΑΤ᾽ ΑΔ- 
ΣΟΣ, καϊα σύνδενδρον τόπον ἀνατεθει- 
μένον τῇ ἢ θεῷ, ΚΑΤΑ ΣΦΑΓΙΓΆΑ͂Σ, καὶὰ 
τὴν σφαγήν. ἘΚΚΟΜΗΆΑΣΑΣ, ἀντὶ 

τὸ κομπάσας, ἤγεν καυχησώμενθν, 

ΤΥΓΧΆΝΕΙ ΒΑΛΩΝ, ἔξαλεν, ἔῤῥι- 
ΓΝ 

572. ΚΑῚΚ ΤΟΥ̓ΔῈ ΜΗΝΙΣΑ-' 
ΣΑ, ἐξ αἰτίας τῆσδε μνησικακήσασα: 
ΛΗΤΩΑ ΚΟΡΗ, ἢ ϑυγατηρ ἡ Δη- 
τς, Ω ΓΆρτεμις. Αἱ πτητικα ἡ ἄντωνυ- 
μίαι δύναμιν ἔ ἔχϑσι γενικῶν κτηϊικῶν 
καὶ πατρικῶν γενικῶν' οἷον ὃ ἐμὸς υἱὸς, 
καὶ ὃ ἐμὸς οἶκος, τὸ ἢ ἐμὴ πατρίς τὰ 
δὲ ητικὲὰ ὀνόματα γενικῶν κἰητικῶν 
μόνον ἔχεσι δύναμιν, οἷον Πλαϊωνικὸν 

βιθλίον, οὐ μὴν Πλωτωνικὸς υἱός" χαὶ 
Εκτόρειος ζωεὴρ, ὁ 8 μὴν Γ Ἑκτόρειος 
υἱὸς, ἐλ ἢ υἱὸς τῇ Ἕκτορος, ἢ ἢ Ἑκῖο- 
δε, χωῤς τῷ υἱός" οἱ ποιηταὶ δὲ ἡ 

κτόρειος υἱὸς λέγεσι, καὶ Δητώα ϑὺυ- 
γαάτήρ, ὡς ἐνταῦϑα. ΑΝΤΙΣΤΑΘ- 

ΜΟΝ, ἰσόσαϑμον" ΕΚΘΥΣΕΙΕ, πὶ 

18 ϑύσειε. 
577. ΠΟΛΛΑ, κατα πολύ. ΑΝ- 

ΤΙΒΑΣ, ἀντιτείνας. ᾿Αντιδαίγειν, ἀν- 
Τισισᾷν, καὶ ἀντιτείνειν, ταυτὸν, τὸ 
«-αρὰ τοῖς κοινοῖς ἀντιπατεῖν. τον - 
ΤΙΣ, μετὰ πολὺν «πόνον, 

580. ἘΠΏΦΕΛΗΣΑΙ, ὠντὲ τοῦ 
ὠφελῆσαι, ἘΚ ΣΕΘΕΝ, ἐξ ἐνεργείας 
σοῦ. 

588. ΜΕΤΑΓΙΝΟΙΑΝ, ἀντὶ τοῦ 
μετάνοιαν, ταῖέρι μέαμέλειαν. Ανοια, 
Π παντελὴς ἀφροσύνη" ἄγνοια, ̓  ἑγὸς 
τινὸς «πράγματος μετάνοιῳ ὁ μετά- 

Ἵνα ταυτὸν, πλὴν. ὅτι τὸ μέν ἐςιν ἐν 

χρήσει “παρὰ τοῖς καινοῖς, τὸ μετά- 

γοια". τὸ δὲ μετάγνοια παρὰ τοῖς ποι 

ηταῖς.. Ἷ 

5806. ΣΚΗ͂ΨΙΝ ΟΥ̓Κ ΟΥ̓͂ΣΑΝ, 

πρόφασιν ψευδῆ. : 
580. ΠΑΛΑΜΝΆΤΩ, φονεῖ πῶς 

λαμναῖος, ὃ ταῖς οἰκείαις χερσὶ Φόνον 

ἐργασάμενος. 

501. ΕὙΣΈΒΕΙΣ, ἐννόμιες, ἤγουν 
ἐξὲ ἐννόμε γάμε. ΚΑΊΞ ΕΥ̓ΣΕΒΩΝ, 
τοτέσιν ἐννόμῳ γάμῳ ἡρμοσμένων, ἤϊων 

ἐννόμων. ἘΚΒΑΛΟΥ͂Σ᾽ ΕΧΕΙΣ, ἤἄϊων 
ἐξέξαλες, ἀπέῤῥιψας, ἐδίωξας, 

804. ΑΝΤΙΠΟΙ͂ΝΑ, ὠντέκτισιν, 
ἐκδίκησιν, ἘΧΘΡΟΙ͂Σ ΓΑΜΕΙΣΘΑΙ. 
ἐχϑρὸς γὰρ Αἴγισϑθ. ᾿Αγαμέμνονος, 
ἀνελὼν αὐτόν. ΠΑ͂ΣΑΝ ΙΗ͂Σ ΓΛΩΣ- 
ΣΑΝ ἡ πάντα λόγον «πέμπεις, κινεῖς" 

ἀκρατῶς “πάντα λέγεις, Ἐπεὶ ὅ ὄργανα, 
εἰσὶ τῷ λόγο ἥ γλῶτῖα, τὰὼ χείλη, τὸ 
στόμα, οἰκείως ἐνίοτε ταῦτα ἀντὶ τοῦ 

λόγι λαμξανεῖ, ὦ ὡς ἐνταῦϑα ΚΑΚΟ- 
ΣΤΟΜΟΥ͂ΜΕΝ, ἀντὶ τῷ κακῶς λέϊο- 
μεν τῷ ΠΑ͂ΣΑΝ ΓΛΏΣΣΑΝ αντὶ Ὁ 
πάντα λόγον, 

ΗΑ 



14. ΕΓΣ ΤῊΝ ἩΛΕΚΤΡΑΝ, 

λεγξεν ἐπὶ τῇ ββοιχείᾳ, ὥσπερ: ἐπιλαμθανομένη αὑτῆς» κἀκείνην, ἐχμειτο 

λισσομένη φησὶν, ὅτι οὐδὲ γεϑετέϊν σε δε" χαλεπαίνεις γὰρ ὡς λοιδο- 

ρϑμένη" τὸν, ἔλεγχον. οὖν ψεϑεσίαν ὠνόμασεν. ἐν δα τᾷ 

610. ΕἸ ΓᾺΡ ΠΕΦΥΚΆ. εἰ γέγονα τούτοις τοῖς κακοῖς ἐνοχβὰ 

φόμαργος κοὴ ἀναιδὴς, ὡς σὺ φὴς οὐ καταίϊογύγω, συ τὴν φύσιν, ἐλάτ- 

τῶν δοὺ οὖσα" ἀλλ᾽ ὁμοία σοι φανήσομιοι." αζηλῷ σε, φησίν" ὥσπερ 

γὰρ σὺ κατὰ! ὙΉΎΝΝ ΜΊΆΦΝ ἐνήμῳ οὕτω καϊὰ σοῦ τὸν Ὁ - 
ρέξην ἐγώ κϑλοιος ' οἰ 

612. ΟΡΩ ἡϑρλνθῦ ἀὐνου μιν: ὄ τ; ἀν ἐπὶ 

τοῖς λόγοις, φησίν" Ὁρῶ μένος τπνέδσαν τὴν πραῖδα" εἰ δὲ σὺν δίκῃ 
Αὐτῇ τοῦτο τὸ μένος σύνες!ν, τούτου τοῦ μένους φροντίδα οὐκ ἔτι, Ἅ 
γιγνομένην ὑπό τινος. Ἐύο χιρένως δὲ ἐς τὴν πενροοίις μια ετα τὸν λόγον 

ἀποτείνασιν" ἀντιλαμβανομένη οὖν ἐκείνη τοῦ λόγου, φησίν" Ποίας δέ 

μοι δέ πρός γε μὰν ἀράν : ΟΥ̓Κ ἘΤ᾽ ΕΤΞΟΡΩ, ἀντὶ τοῦ οὐκ 
ἐννοῶ. 

616. ΚΑΙ ΤΑΥ͂ΤᾺ ΤΗΛΙΚΟΥ͂ΤΟΣ. ῬΨ ἐπιτάσεως" ὅτι εἰ. κω 
δοίη τις ἐξεσίαν ἀντιλέγειν τοῖς γονεῦσιν, ἀλλ᾽ ὁ ταύτῃ να δίων οὔσῃ 

ἔπρεπε τηλικαύτῃ. ,ἌΓΣΧΥΝΗΣ ΑΤΈΡ. ἀντὶ τοῦ ἀναιχύντως. 

620. ἘΞΩΡΑ ΠΡΑΣΣΞΩ. κἀγὼ, φησὶν, αἰδϑάνομοι ἐπονείδιςα 

ϑράσσθσι, καὶ οὐ κατὰ τὴν ἐμὴν ὥραν. ἘΞΑΝΑΤΚΑΖΕΙ ΜΕ: ἐμτ' 

φατικώτερον. τὸ ἘΞΑΝΑΓΚΑΖΕΙ, διὰ τῆς τροϑέσεως. 

624. Ἡ Σ᾽ ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΑΥΜ’ ἘΠΗ͂. ὡς δὴ κα τοῖς ἔργοις. "ὰ τοῖς 

λόγοις μετριάξζεσα πρὸς αὐτὴν. ταῦτά φήσιν ἣ ΚΚλυϊαιμνήςρα. 

609. ἘΞΩ ΧΕΙ͂ΡΑ. γεν τὸν σὰν 
κωταοχεσιν, κάκωσιν, μετὰ “σόν οα- 

φυγών. ΔΥΣΤΥΧΗ ΤΡΊΒΕΙ. μετὰ 

καταϊειξῆς ὦ κακώσεως ανύ ει ζωήν. 

᾿ 605. ΣΟΙ, κατὰ σοῦ. ΜΙΆΣΤΟ- 
ΡΑ, φονέα. ἘΠΉΤΙΑΣΩ, ἠτιάσω. 
ΚΗΡΥ͂ΣΣΕ, διαδίδο. ΕἸΤΕ ΧΡΗ, 
εἶτε σοι ἀρέσκει. ΣΤΟΜΑΡΓΟΝ, 

φλύαρον. 

611. ΣΧΕΔΟΝ ἀντὶ τοῦ Ἰσὼς, Ὁ 

οἰντὶ τοῦ “πλησίον. ΟΥ ΚΑΤΑΙΣΧΥ- 

ΝΏ. ἐξυϑενομένην οὐ ποιῶ τὴν σὴν 
φύσω, ἐπεὶ ὦ αὕτη οὗν μέτοχος τύς- 

των ἐςίν. 

612. ΜΈΝΟΣ ΠΝΈΟΥΣΆΝ, θρω- 

συνομένην" μένος ὃ τὸ ϑράσος. 

᾿ 614. ΠΟΙΑΣ Δ᾽ ἘΜΟῚ. ποίας 

σνώσεως χεεία ἔ εἐγιν ἐμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖν, εἰ 

δίκαια αὕτη λέγει» ἥτις τοιαῦτα ὕδρι- 

σε τὴν τεχῶσαν; ἢ 

616. ΤΗΛΙΚΟΥ͂ΤΟΣ, ἀντὶ Θὶ τὴς 
λικαύτη, ἤγεν Φαῦλος, 

Ο17. χωρὶς, ἄνευ, τὸ δίχα; κοινά" 
ἈΤῈΡ δὲ, ποιγεμκῶς, 

Ο20. ΕΞΩΡΑ, ἄ ἄκαιρα: δύσμε- 
δὲ ᾿ ἔχϑρα, ἡ [] «ρὸς τὸν πατέρα 

«ρὸς ἡμᾶς. ἘΚΔΙΔΑΣΚΈΤΑΙ. δι- 
δάσκετοι τὶς ὑπὸ τινός" ὦ διδάσκεται 

ὑπό τίνος τοιαύτη διδασκαλία, καϑ' ὃ Ὁ 

λέγετοι ἐνταῦϑα. 

626. ΛΕΓΕΙ͂Σ ΝΙΝ, αὐτὰ, τὰ 
«ολλά. ΕΥ̓ΡΙΣΚΕΤΑΙ, εὑρίσκεν ἑαυς 

τοῖς, 
- 

“ρου ον 
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"629. ΕΥ̓ΤΤΑΝ ΑΙΓΕΞΘΟΣ ΜΟΛΔΗ͂. σιϑανῶς ἐπὶ τῶν ἀγρᾶᾳ 
Ζφη τὸν Αἴγιδϑον, ὑ ὑπὲρ τῷ παῤῥησίαν δοϑήνοι τῇ. κόρῃ τ΄ 

630. ΟΡΑΣ. οὐκ -ἐμμένεις. οἷς. ϑηρβόμερῃα εἶπας" ἔφη Ἰμήρ᾽ (558.) 

Καὶ ἮΝ ἐφίημι.. 

τς 684.- ἝΩ, ΚΕΛΕΎΩ. δεῖ δὰ ππρολόᾳῖειν" τὴν ἀκάδανοι τδιὸ ἀὶ ποι-- 
κω τουφόνωμ ἐκτιῤῥάγαῳ σιϑανῶς δέ" οὐ γὰρ χρὴ ἐν ταῖς. ἀντιλο- 

γίαις ϑυμϑδϑ)αι τὸν ἡτ]ώμενον.. 

636. ΕΠΑΙ͂ΡΕ ΔΗ ΣΥ. φρδρ! ϑεράπαινάν, φίσι: ΘΎΜΑΤΑ, 
δυμρόκεδοιι ΠΑΓΚΑΡΠΑ. ἐπίπαν ὄσπρια ἔϑυον τοῖς ϑεοῖς." ΠΡΟ- 

ΣΤΑΤΗΡΤΙΕ,. ὅτι πρὸ τῶν με ἵδρυται. ΒΑΞΈΝ,: λόγᾶνον ΟἿ 
ΓΑΡῈΝ ΦΙΛΟΙΣ. οὐκ εἰς τὸν ΜῊΝ ἀποτείνετοι» ἀλλ δα ὉΡ Ἠ- 

λέκτραν.᾽. 

644. τὸ ΜΑΤΑΙΑΝ ἐκ ξξι ψευδῆ, ἀλλ᾽ ἀνωφελῆ" τί γὰρ σράξο, 
τὰς κραϊᾶντας διαδάλλεσα. ΜΑΤΑΙᾺΝ οὐρα κενὴν λέγειν» διὰ τὸ μη- 

δὲν αὐτὴν δύγαδνοι τρᾶξάξ. ὯΔ’ ἈΚΟΥ͂Ε. οὕτως ἀρὰν φιύθδρ, ΤΗ-- 

ΔΕ ΓᾺΡ, ἀντὶ τοῦ; τούτῳ τῷ τρόπῳ. 

647. ΔΙΞΞΩ͂Ν ΟΝΕΙΡΩΝ. ἢ ἐεώσο ἐχόνϊων τρί ὡς κα Ὡς ΚΝ 

μὰ (Θδ. 1..562.) 

τ Δοιϊσὴ γάρ τε πσύλωι ἀμενηνῶν εἰσὶν ὁ ὀνείρων." ἦ 

105 
. 

δύναται. δὲ τὸ ἍΙΣΣΩΝ κοὴ ἀριϑμὸν ἐηξανναν; ὡς δύο αὐτῆς ὀνείρες 
ϑεασαμένης, τὸ τὸ μὲν ἕν φάσμὰ ἡγησαμένης εἶνοι, ὑπὲρ οὗ. καὶ -πέπομ- 
φεν ἀποϊροπιαδ)ησομένην τὴν Χρυσόϑεμιν" τάχα δὲ κὰ ἕτερον αὐτὴν κε- 

«κίνηκεν, ὑπὲρ οὗ καὴ εὔχετοι τῷ ̓ Απόλλωνι, ὅπερ ἐδὲ ἐξέϊπε πρός τινα, 

630. τὸ ἐκφέρεδναι κυρίως ἐπὶ 
γεχρθ, 5 λέγεται" καὶ ὅταν Φέρη τινὰ ἵπ- 

πος βίᾳ ἔξω τῆς εὐθείας ὁδοῦ" ἀφ᾽ οὗ 

κατὰ μεταφορὰν λέγετε ἐνταῦϑα τὸ 

ΠΡΟΣ ΟΡΓΗΝ ἘΚΦΈΡΗ. ἡγεμὼν 
γάς ἐσιν ὃ λογισμός" ὃ δὲ ϑυμὸς καὶ ᾿ 

ἐπιϑυμία ὡς ἄλογα τινὰ ζῶα" νικώ- 

μδῶς, οὖν ὃ ὁ λογισμὸς ὑπὸ τούτων μα- 

φέρεται τὸ «προσήκοντος, ὥσπερ ὑπὸ 

ἵππων. ΣΡΗΖΟΙΜΙῚ, Ἑ ϑέλοιμι. Χρήξω, 

τὸ χρείαν ἔχω, Ὁ τὸ ϑέλω" ὧν τὸ μὲν 

συντάσσεταᾳ γεννκῇ, τὸ χρήαν ἔχω" τὸ 

δὲ θέλω, αἰτιατικῇ. : 

637. ΠΑΓΚΆΑΡΠΑ, τὰ ἐκ, ταν- 

τοίων καρπῶν" ἐκ ΔΙαφόρων᾽ καρπῶν' 
ὑπερξολικῶς δὲ λέγε. ΛΥΤΗΡΙΟΥΣ 

ΕΥ̓͂ΧΑΣ; ἤγθν δυναμένας λυτροῦσϑαι 

γἢ ἐλενθερῶν 3 ἝἙ δειμαύτων, ἌΝΆΣΧΩ, 
ἐμαπίμνν. ᾿Ανέχω. ἐκὶ. εὐχῆς, τὸ 

αἰναπτέματω" ἀνέχω ἐπὶ χειρῶν, τὸ ὁ ὑψῶν 

ἀνέχω ἐπὶ βάρος, τὸ βατάζω" ἀνίοκει 

ὁ ἥλιος, ἀντὶ τῷ ἀνατέλλει" "Ὁ. ἀνίρζει 

ἡ βοτάνη, ἀντὶ τῷ ὃ ἀναβλακαένει" ἀνέ- 
χομεῃ δὲ παϑητικῶς, τὸ ὑπομένω. 

.6989. ἐπὶ τῶν μεγώλων “προσώπων, 
ἐφ᾽ ὧν ἐδόκει βαρὺ τὸ φανερῶς προτάτ- 
ΡᾺ ἐχρῶντο οἱ ᾿Αἥ)ικοὶ εὐκτικῷ μετὰ. 

Ψ' ἂν, ὡς ὑνταῦϑα ἔ ἔχει τὸ ΚΑΥΎΟΙΣ 

ἈΝ, ἀντὶ τῷ ἐπώκθϑε. 

641. ΑΝΑΠΤΥΎΞΑΙ, ᾿ἀνακαλύ- 
Ψψώ,. ΠΟΔΎΓΛΩΣΣΟΩ, πολυλόγῳ. 

ΜΑΤΑΙΑΝ ΒΑΞΙ͂Ν, ψευδῆ φήμην. 
6045. ὯΔΕ, τούτῳ τῷ τρόπῳ, κε- 

κρυμμένως, ΤΗΔΕ. “ὅτως ᾿ φράσω. 
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οὐδὲ πρὸς τὸν ᾿Απόλλωνα. Ἢ ΔΙΣΣΩ͂Ν ΟΝΕΙΡΩΝ, τῶν ἀμφιθόν 
λων τὸ δισσοποιῶν" ἔλυσε δὲ αὐτὸ, εἰποῦσα" 

Εἰ μὲν πέφυκεν ἐδ)λὰ, δὸς τελεσφόρα" 
Ἑ δ᾽ ἐχϑρὰ, τοῖς ἐχϑροῖσιν ἔμπαλιν μέϑες." 

᾿ 654. ΦΙΛΟΙ͂ΣΙ ΤΕ. τὸ ὅλον ὑπὲρ τοῦ Αἰγίδγε εὔχεται" διὰ δὲ τῇ 

ππληδυντικοῦ, τοῦ ΦΙΛΟΙ͂ΣΙ, τὸ τολμηρὸν τοῦ λόγου ἐπεκάλυψεν. 

ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ, ἀκατάλληλον φαίνετοι τὸ ὅλον, ἐὰν μὴ ἢ τὸ ΟἿΞ 
ΞΎΝΕΙΜΙ ΝΥ͂Ν ἀπὸ κοινοῦ λαμβανόμενον" φίλοισί τε κοὴ. τέκνοις 
συνοῦσαν, οἷς ξύνειμι νῦν: τὸ δὲ ΔΎΣΝΟΙΑ, ἀπ᾽ αὐτῶν. εἰς ἐμὲν ἢ 

ἀπ᾽ ἐμοῦ εἰς. αὐτούς. ἘΥΉΗΜΕΡΟΥΣΆΑΝ, ἑκάςην ἡμέραν εὖ διάγου- 

σαν." 
659. ΤΑ Δ᾽ ΑΛΛΑ ΠΑΝΊΤΑ. τὰ περὶ τῆς τελευτῆς ᾿Ορές 8. ἔοικεν 

εὔχεδναι" ζητᾶσι δὲ διὰ τί ἐνταῦϑα μὲν ἐκ ἐμφαίνει περὶ τῇ ᾿Ορέςου, 
ὕςερον δὲ τῇ ἀγγέλβ ἐλϑδόντος φαίνεϊαι ἐφηδομένη" ῥητέον οὖν, ὅτι νῦν 
μὲν ποροσδοκῶσα αὐτὸν ἥξον]ϊα ξῶντα" τότε δὲ, ὡς κατὰ ἀποϑανόντος 
παῤῥησιάξετοι ἄφοβος γενομένη. ᾿ 

662. ΞΈΝΑΙ ΓΥΝΔΙΚΈΣ. ὁ παιδαγωγὸς ἥκει πλασόμενος τὰ 

περὶ τῇ ϑανάτε ᾿Ορές 8" τὸ δὲ ἦϑος αὐτοῦ μέσον ἐςὶν, οὔτε ἀποικῖιξο-- 

μένϑ ττανάπασιν, οὔτε. ἡδομένε, ἀλλ᾽ ὡς ξένα. Ἑῤκαίρως δὲ ἥκει ἔξω 
οὐσῶν ἀμφοτέρων" «πρῶτον, ἵνα μὴ δισσολοίοίη, πρὸς ἀμφοτέρας ἀπαγ- 
γέλλων" δεύτερον, πρὸς τὸ δηλωθῆναι! τὴν γνώμην ἀμφοτέρων" «σιϑανῶς 

Ν “ ε ΕῚ " δὲ ἐρωτᾷ, ὡς ἀγνοῶν. 

650. ΚΑΙ ΜΗ ἙΦΗ͂Σ, ἤγεν ἐώ- 
σης ὑκβαλεῖν ἐ ἐμὲ τῷ πλότϑ τὸ παρόν- 

“πος, εἴ τινες σὺν δόλῳ βελεύεσιν ὀκρα- 

λεῖν μὲ δηλονότι" ἀλλ. ἔασον ἀστὸ κοι- 

νοῦ, διέπειν με τὸς δόμος τ΄ - ᾿Ατρειδᾶν᾽ 

Γ τὰ σκῆπῆ ἃ τάδε, ζῶσαν οὕτως ὡς 
ὦ αεὶ ἂν ἀδλαξεῖ βίῳ, ω συνῶσαν 
φίλοις, οἷς σύνειμι νῦν μετὰ εὐημερίας, 

τὸ οἰκείνοις δηλονότι συνῶσαν αἷπὸ τῶν 

τέκνων, ὅσων ἐμοὶ μὴ τορόσεςι δύσνοια 
ἢ λύπη πικρά. ἈΜΦΈΠΕΙΝ, ἤγουν 
διέπειν, τὸ διευϑετεῖν" περιέπειν δὲ, τὸ 
φίλον τινὰ κυξερνῷν τὸ σκέπειν. 

658. ΒἘΞΑΙΤΟΥΜΈΘΑ, ἀντὶ τῷ 
αἰτόμεϑα, δεόμεθα. 

600. ἘΠΑΞΙΏ, ἀντὶ τοῦ ἀξιῶ, 

“παρακαλῶ, ᾿Αξιῶ ποιεῖν τἄδε' καὶ 
ἀξιῶ σὲ τδε" ἫἋ ἀμφότερα ἀντὶ τοῦ 
ἄξιον κρίνω" τἢ τὸ παρακαλῶ" τὸ συν- 

τάσσεται αἰτιαϊικῇ μόνη.----ἘΞΕ1ΔΕ- 
ΝΑΙ, ἤγϑθν εἰδένρωι. 

662. ΞΈΝΑΙ. πρὸς τοὺς μὴ γνω- 
ρίμες λέγεται τοῦτο, ὦ ξένε, τοροσῷι- 

λῶς" ξένος, ὃ ὃν ἐν τῇ οἰκείᾳ πατρίδι 

Φιλοφρονήσεταί, τις ἀπὸ ξένης ἐλϑόῆα, 
ὁ ἁπλῶς ὃ ἀπ᾿ ἀλγλοτρίξ τόπο" τὸ δ 

ῶ ξένε φιλοφρόνως λέγεται ἐπὶ Ὁ μὴ 

γνωρίμων. 

664. ΑΥ̓ΤΟΣ, ἀπὸ σαυτοῦ. ἘΠ- 
ΚΑΣΑΣ, ἔγνως. ἀπὸ τοχασμῶ. 

665. ἃ ἄρα Ὁ, τήνδε γυναῖκα ἐκεῖν 

εἰκάζω, ἢ ἥγϑν ἀπὸ ςοχασμῶ κοϊαλαμ.- 

δάνω ; ἘΠΕΙΚΑΖΏΝ ΚΥΡΩ. ἢ ἰπὶ 
περισσή' ἤγϑυν ὑπάρχω εἰκάζων" ἀντὶ 

τοῦ εἰκάζω. ὩΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΕἸΣΟ- 
ΡΑΝ, ὡς βασιλὶς, εἰς τὸ δρῷν αὐτὴν 
δηλονότι. 

- τ - πον σα σιν μιν 
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666. ΠΡΕΠΕῚ ΓᾺΡ ΩΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ. ςοχάξεται ἐκ τῆς φολῆς 
αὶ τῶν βασιλείων. 

670. ἘΔΕΞΆΜΗΝ. λείπει ἣ ἀπὸ, ἵν᾿ ἢ, ἀπεδεξάμην. 
677. ΤΙ ΦΗΣ, ΤΙ ΦΗ͂Σ ; οἱ ἡδέως ἀκούονϊες λόγου, χᾷἀν τσάνυ 

σαφῶς ἀκόσωσι,; δὶς καὶ τρὶς τὰ αὐτὰ ἀκόειν βόλονϊαι. ΜΗ ΤΑΎΤΗΣ 

ΚΛΥ͂Ε, οἷον, μὴ διὰ ταύτην φυλάξῃ εἰπεῖν τὰ ἑξῆς. 
681. Τῷ ΤΡΟΠΩ, ΔΙΟΛΛΥ͂ΤΑΙ. ἴδιον καὶ τῶτο τῶν ἡδομένων" 

μαϑόντες γὰρ τὸ πᾶν; καὶ τὸ κατὰ μέρος ἡδόμενοι πτυνϑάνονϊο" ἔπεῆα ὁ 
ποιητὴς βούλεϊαι εὐδοκιμεῖν τοερὶ ἀγῶνος λέγων Ἑλληνικοῦ, 

684. ΔΕΛΦΙΚΩΝ ΑΘΛΩΝ, οὔπω ἦν ἐπὶ ᾿Ορέςε ὁ Ευϑικὸς 

ἀγών. 
688. ΔΡΟΜΟΥ͂ Δ᾽ ἸΞΩ͂ΣΑΣ. τοῦ ἐκ ττοδὸς δρόμου. Τινὲς δο-- 

λιχόν φασιν ἀγωνίσειδγοι ᾿Ορέςην, ὅς ἐςιν εἴκοσι ςἄδιά, εἴκοσιν ἐτῶν 
ὄντα" ὥςε τῇ φύσει ἴσα τὰ τέρμαϊα τοῦ δρόμου ἐποιήσατο. Αλλως" 
οἷον οὐκ ἐλλείπων κατὰ τὰ τέρμοῖα, ἀλλ᾽ ἴσος φαγξὶς τὸῖς τέρμαισι, 
κατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν, τῆς νίκης ἔτυχεν" ἀλλ᾽ ὁμοίως καὶ ἴσως τεϑαυ- 
μασμένος ἐν τῷ ἀγωνίσματι, ὡς ἐπὶ τῇ μορφῇ" ἀντὶ τοῦ, ὡς ϑαυμαςὸς᾿ 
ἐπὶ τῇ μορφῇ, οὕτω καὶ τῷ ἔργῳ ἐφάνη" ὡς ἐπὶ τῷ εἴδει, οὕτω καὶ ἐπὶ 
τῷ ἔργῳ. 

603. ΠΕΝΤΑΘΛΓΑ ΝΟΜΊΖΕΤΑΙ. ἅλμα, δίσκον, ἄκονϊα, ΝΜ 
μὴν, πάλην" ταῦτα ἐν μιᾷ τις ἠγωνίζετο ἡμέρᾳ. 

608. ΟΤΑΝ ΔΕ ΤΙΣ ΘΕΩΝ. ὅμοιον τοῦτο τὸ Πινδαρικόν" 
(Πυϑ. β΄. 91.) ϑεὸς, ὃ καὶ πτερόεντ’ αἰεῖὸν κίχε, καὶ ϑαλασσαῖον παρα- 
μείδετοι δελφῖνα. 

670. ἘΔΕΞΆΜΗΝ, ἀπεδεξάμων. 
ΤΟ ΡΗΘΕΝ. ὅξι ἡδεῖς μον λόγες Φέ- 

ξεις σαρὰ. φίλῃ. 

672. ΠΟΡΣΥΝΩΝ, μηνύων. Ππό- 

ρὼ; τὸ παρέχω, Ὁ πλεονασμῷ τοῦ σ, 
πόρσω, ὦ ἀπὸ τούτα πορσύνω, τὸ 
“παρέχω, ὑταῦϑα. δὲ ἀπὸ τάτϑ κατὰ 
μεταφορὰν, ἀντὶ Θ᾽ μηνύω. 

678. ΝΥΝ ΤῈ ΚΑῚ ΤΟΤ΄. νῦν τε 
λέγω, γᾧἡ τότε εἶπον δηλονότι. 

688. ΤΟ ΚΛΕΙΝΟΝ ΠΡΟΣΧΗ- 
ΜΑ. τὸν ἔνδοξον καλλωπισμὸν. 5 ἀ- 
γῶνος ν᾽ Ἑλλάδος" ἀγῶνα δὶ λέγει νῦν 
τὸν τόπον, ἔνϑϑα ἐ ἐγίνετο ὃ ἀγών' πρό- 

κημῷ ἃ ᾿Ασίας, ἀντὶ τοῦ καλλωπι- 

σμός" τῷ πρόκχημα, ἥ πρόφασις. Α- 

ΘΛΩΝ, ἀγώνων. ἩΣΘΕΤ᾽, ἤκουσεν. 

ΘΡΘΊΩΝ, ὑψηλῶν, μεγάλων" λέγεϊοᾳ 

»δὲ ἐπὶ ἐψα Κυρίως ὄρϑιος, ὃ ἱςά- 

μένος ὀρθὸς, τὸ μὴ συγκεκυφώς. ΣῈ- 
ΒΑΣ, σεξάσμιος. 

692. ΒΡΑΒΕῚΣ δ βραθευταὶ, οἱ 
διοικητοωῦ τοῦ αὐγῶνος, οἵ τὰ ὶ ϑλα δὲ- 

δόντες" εἶφ᾽ οὗ Ὁ βραβεῖον, τὸ ἄϑλον. 
ἘΝΈΓΚΩΝ, ἤγουν ὐπενογκάμιενθος 
ΤΑ ΠΙΝΙΚΙΑ, τες ἐπὶ νίκη ἀνακη- 
ρύξεις. ὩΛΒΙΖΕΤ᾽, ἐμακαρίξετο. Α- 
ΝΑΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ, ανωκηρυτῖόμε- 
γΘ.. 
699. ΒΑΛΗΤΗ, ἐμποδίζῃ, Βλά- 

σῆω, τὸ βλάξην «ποιῶ, "ὁ τὸ ἐμποδίξω, 
ὡς ἐνταῦϑα. ΑΛΛῊΣ ἩΜΈΡΑΣ, «ἢ 
ἄλλην ἡμέραν. ἹΠΠΙΚΩ͂Ν, Ξ ἱππι- 
κὴν μεταχειριζομένων. 
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702. ΕΤΞΣΗΛΘῈ; ΠΟΛΛΩ͂Ν. φιλοτίμως, διὰ πιϑανότητα, ταῦτα 
ἐπεργάζεται. 

705. ΚΑ᾽ΚΕΙΝΟΣ. ὁ Ὀρέςης. 

708. ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ. ἐμοὶ δοκεῖ ὄνομα ἄνοιμ" οὐδὲν γὰρ ἄτοπον 
ἐπίϑεῖον εἶνον" ὄνομα γὰρ κύριον οὐ πτροτέϑεικε πρὸς τὸ τῇ πτράγμαϊος 
ἀνεξέλεγκῖον" ὅλη γὰρ ἡ διήγησις τ ἀγῶνος πέπλαςαι" οἱ δὲ Αἰνιᾶνες 

τῶν Θεσπρωτῶν ἢ Θρᾳκῶν. Ὅμηρος" (Ἰλ. Β. 740.)». 
[ Τῷ δ᾽ ᾿Ενιῆνες ἕπονο, μενεπΊόλεμοί τε Περαιβοί. 

᾿ΑΘΗΝΩ͂Ν. ΤΩΝ ΘΕΟΔΜΗΤΩΝ. προσαρίξετοι τοῖς ΠΟ 

ἐν ᾿Αϑηναίοις λέγων. 
718. ὩΣ ὙΠΕΡΒΑΛΟΙ͂. ὑπεκδράμοι, οἷον ἐμ} τῷ δρόμϑ γενέ- 

ὅὃα!.. ΧΝΟΑΣ δὲ, τὰς τῷ ἄξονος σύριγ[ας, αὶ τὰ {ΠΠΙ͵|ΚᾺΑ δὲ ΦΡΥ- 
ΑΓΜΑΤΑ, φυσήμαῖϊα, πνεύμαϊα, ἀπὸ μέρες τὸ ὅλον ἅρμα. ἸΞξύριγξ δέ 
ἐς τὶ τὸ εἰς ὀπὴν τοῦ τροχοῦ ἐμδαλλόμενον μέρος τῇ ἄξονος" καὶ αὐτὴ δὲ ἥ 

ὀπὴ τῷ τροχϑ ὅτως καλεῖτω. Λείπει δὲ τὸ ἐλαύνων. Τὸ δὲ χνόας 
βαρέως: τὰ γὰρ εἰς ἡ δισσύλλαθδα τῷ ο ππαραληγόμενα, ἀπὸ δύο συμ- 

- φώνων ἀρχόμενα, ὧν τποροηγεῖται δασὺ, βαρύνεϊα!" χνόη, φϑόη, χλόη" 
τὸ δὲ πνοὴ ἐκ ἔχει δασύ, ᾿ ΕΣ - 

722. ΣΤΉΛΗΝ, τὸν λίϑον τὸν προ. ἘΧΡΙΜΠΤ᾽ ΑΕῚ 

ΣΥΡΙΓΨΑ. ὅ ἐς: ἡριδηνλαδν τῷ καμπίῆρι ἀεὶ τὴν ὀπὴν τοῦ τροχοῦ. 
ΞΕΙΡΑΙΟΝ [ΠΠ0Ν, τὸν ἔξω τοῦ ξυγοῦ, τὸν δεξιόν" προσχείμενον ̓  
δὲ τῷ καμπῖηρι τὸν ἀριςερόν. 
..7226. ΑΞΤΟΜΟΙ, σκληρόςομοι. ΒΚ Δ᾽ ΥὙΠΟΣΤΡΟΦΗΣ. ἐξ 
ὑπανδήσεως ἢ ἐκείνων ὑπος ρεφόνϊων. ΒΑΡΚΑΤΊΟΙ͂Σ, τοῖς Διδυκοῖς. Βάρκη 

γὰρ πόλις Λιβύης, ἡ νῦν ἸΤτολεμαὶς χαλδμένη. 

ν 

704. ΖΥΓΏΩΤΩΝ, ἤγουν ξευγνυ- 
μένων. 

700. ἘΝΑΤΟΣ. ἐννέα, δύο ν᾿ ἔνα- 
τος; ἕν. 

710. ὄχος ἀρσενικῶς, τὸ ἅρμα" 

ὄχεα δὲ πληθυντικῶς «αρ' Ὁμήρῳ ὃ- 
δετέρως' ὄχημα δὲ παρα τοῖς κοινοῖς 

πὸ αὐτὸ, ὡς παροὺ Λεκιωνῷ" Καὶ νὰ 
ὄχημα ζεὐγνυδει αὑτεῦῖ. 
.712. ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ, υαὰ τά- 

ξιν ἐσησαν. ἘΞΑΝ, ὥρμησαν. οΟΜο- 

ΚΛΗΣΆΝΤΕΣ, ἀπειλήσαντες, ἔ ἐγκρα- 

όδιες» ἐπικελευσάμενοι. ΕΝ ΔῈ ΠΑΣ. 
περισσὴ. ἢ ἐν" ἀποτείνει δὲ εἰς τὸ 

ἘΜΕΣΤΏΘΗ, ἤγεν ἐπληρώθη ὃ ὃ τό- 

πος, ἔγϑα ἔτρεχον. ΚΡΟΤΗΤΏΝ, 

κρότον σποιόντων. νὰ 
717. περιοσὸν τὸ ΟΜΟΥ͂.---ΧΝο- 

ΑΣ, ἤγϑν σύριγγας" σύριγξ δὲ, ἢ ὁπὴ, 
ἔγϑα ἐμδάλλεται τὸ ἄκρον τ ἄξονθΘ- 
"ἢ αὐτὸ τὸ ἄπρον Φ' ἄξονος, τὸ εἰς τὴν 
ὀπὴν Ὁ τροχοῦ ἐμθαλλόμενον. Φρυάτ- 

τεῦδαι ὦ Φριμάσσειν, ἐστὶ ἵσστων" καὶ 

ΦΡΥΑΓΜΑΤΑ, τὰ φυσήματα φ ἵπ- 
πῶν. ΤΡΟΧΩ͂Ν. ΒΑΣΕΙ͂Σ, Ὁ, περὶ 
τοὺς κύκλες Ὧ τροχῶν. 

722. φῦλα» κυβοειδεῖς λίϑοι, ἐπι- 

γράμματα τῶν ἔχοντες. ἘΣΧΆΤΗΝ 
δὲ “λέγειν ἐπεὶ καὶ ἄλλαι ἦσαν ἐν τῷ 
μέσῳ τῷ δρόμο. -- ἜΧΩΝ, ἐλαύνων. 

7290. ΒΑΡΚΑΙΟΙΣ, «Αἰδυκοῖνν 
Βάρκη πόλις τῆς Διδύης περὶ τὴν πεν- 
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738. ΝΑΥΑΓΊΩΝ, τῶν “Ἰωμάτων. ΔΕΙΝῸΣ ΗΝΊΟΣΤΡΟ- 
ΦΟΣ. ἀντὶ τοῦ ἔμπειρος" «πρὸς εὔνοιαν δὲ τῶν ἀκροωμένων ἐπαινεῖ 

αὐτὸν ὡς ̓ Αϑηναῖον. ἘΞΩ, ΠΑΡΑΞΙΊΤΑ. φυλαξάμενος, φησὶ, τούτοις 
συμπεσοῦσιν ἐμπεσεῖν, ἔξω ἀπ᾿ αὐτῶν παρασπᾷ. ΚΑΊ ΝΑΚΩΧΡΎΥΕΙ, 
ἀνασιιράξαι, κατέχει ἀνακωχεύειν γὰρ κυρίως λέγεται» ὅταν; χυμῶ: 
γος ὄντος ἐν τῷ Ξελξγῃι; ςεἰλανῖες τὰ ἄρμενα. σαλεύωσιν αὐτόϑι, μὴ 

διαμαχόμενοι τῷ πνεύματι" αν αβηκᾶς οὖν ἐπὶ τῇ ἅρμαῖος εἴρηκεν" ΠῚ 
διημιλλήσατο, ἀλλ᾽ ἀφῆκε τὸν τῶν ἵππων κλύδωνα; αὶ ὕξερος ἠρέμα ἤ- 

λαυνξ. 

787. ΤΩ ΤΕΛΕῚ ΠΙΣΤΙΝ ΦΕΡΩΝ. οἷον πιςεύων,ἢἪ ὅτι ἐπὶ τῷ 
τέλει τ δρόμϑ παρελεύσεϊαι" ἢ ἢ νομίζων ἕ ἕως τῇ τέλος οὕτως ἐλαύνειν. 

ΚΑ ΞΙΞΩΣΑΝΤΕ. ὁ ̓ Ορέςης αὶ ὁ ̓ Αϑηναῖος. , ᾿ 

745. ΛΥΩ͂Ν ΗΝΙΑΝ, ἀεννεν; διὰ τὸ συμπεπλέχϑοι. ΑΞΟ- 

ΝΟΣ ΜΕΣΞΑΣ ΧΝΟΑΣ. τὸ λεπῖὸν μέρος τοῦ ἄξονος, τὸ τριδόμενον 

ὑπὸ τῆς χοινικίδος. εἴρηϊα! δὲ ὁμοίως τὸ πσαρὰ ᾿Απολλωνίῳ" (Δ06- 

γον. α΄. 757.) 

Αξονος ἐν πλήμνῃσι πσαρακλιδὸν ἀγνυμένοιο. 

᾿. 7258. ΛΑΓΧΑΝΕΙ͂. γράφεϊωι αὶ ΤΥΓΧΑΝΕΙ. 

750. ΕΝ ΒΡΑΧΕῚ ΧΑΛΚΏ. καὶ ἵνα ἀξιόπιςος εἴη ὁ ἄγγελος; 

ἵγα πάλιν τὸ περιπαϑὲς εἴη τῇ Ἤλεντραε ΜΕΓΊΞΤΟΝ ΣΩ͂ΜΑ 

ΔΕΊΙΛΑΙΑΣ ΣΠΟΔΟΥ͂. ἀντίπῆωσις, ἀντὶ τῦ ᾿ σποδὸν δειλαίαν μεγίς 8 

σώμαῖος. 

τάώπολιν, ἡ νῦν Πτολεμαὶς καλθμένη. 
ΚΑ ΝΈΠΙΠΤΕ. ἄλλος ἄλλῳ δηλονό-. 
τι, ἤγδεν ἐπάνω ἀλλ ἔπιπῆε. ΠΑΝ» 
ἀντὶ τοῦ ὅλον. ΝΑΥΑΓΙΩΝ, ἀντὶ 9' 

«τωμάτων, μεταφορικῶς ἀπὸ τῶν νη- 
ὧν. ΓΝΟΥ͂Σ, ἰδών. ΠΑΡΑΣΠΑ, παρ- 
ἔσυρεν. ΚΑ ̓ΝΑΚΩΧΕΎΕΙ, ἀντὶ τοῦ 
Ἰρίμησεν" τὸ ἀνακωχεύειν κυρίως ἐπὶ ἡ 
νηὸς λέγεται, ὅταν τᾶσα ἐν τῷ πελά-' 

γψει διώ τινα χρείαν » ἤρεμῆ. ΚΛΥΔΩΝ᾽ 
ἘΦΙΏΒΙΟΝ, τὴν ἱππικὴν ταραχὴν ἐν 

μέσῳ ταρατ]ομένην. - 
736. ὙΣΤΈΡΑΣ ΠΩΔΟΥ͂Σ. πῶ- 

λος λέγετοι ρσενικῶς κἡὶ ϑηλυκῶς. 
737. ΠΙΣΤΙΝ ΦΈΡΩΝ, ϑάῤῥος 

ἔχων. ΕΛΛΕΔΕΙΜΜΈΝΟΝ, ἐναπο- 

λελειμμένον. ΖΎΓΑ, ἀντὶ φ ἅῤματα᾽ 
αἰπτὸ μέρες τὸ ὅλον, 

747. ΜΈΣΑΣ ΧΝΟΑΣ. ἀντὶ ᾧ, 

κατῶ μέσον ἔϑραυσε τὰς χρόας τοῦ 
ἄξονος" ὠντὶ ἑνικοῦ" ἤγαν τὸ μέρος τοῦ 
ἄξονος τὸ ἐν τῇ ὀπῇ τῷ τροχξ:: ΑΝ- 
ΤΥΓΩΝ, αντὶ ΕΝ ἅρματος. ΣΥΝ Δ᾽ 

ἘΔΙΣΣΕΤΑΙ͂, ἐγτετύλυξοωι. τοῖς ἐυ- 
τῆρσε. 1 ἘΣ ΜΕΣΟΝ ΔΡΟΜΟΝ, ἐς τὸ 
μέσον φ δρόμε. ΑΝΩΔΟΔΥΞΕ, ὑψη- 

λῇ φωνῇ ἐθρήνησεν. ΟΙΑ ΛΑΓΧΑΝΕΙ, 
ἤγεν οἵων τυγχάνει. 

78)- ΑἸΜΑΤΗΡΟΝ, ἡμαγμένον. 

Αἰματηροὶ ταγόνες, αἱ ἀπὸ αἵματος 

τάζεσαι" ἡμαγμένον δὲ, τὸ αἵματι 

μεμιγμένον. ΕΝ ΒΡΑΧΕΙ, ἐν μικρῷ" 
ἥ εὐθεῖα, ὃ βραχύς. ΧΑΛΚΩ, ἀγ- 
γείῳ ἐᾳ χαλκξ. Χαλκὸς δηλοῖ τὴν ἐ- 
σίαν ξ χαλκθ νὼ τὴν ὕλην" ἀπὸ δὲ ὦ 
ὕλης ἐνταῦϑα δηλῦτωρ τὸ ἀγγεῖον τὸ 

ἐκ τῆς ὕλης. 

762. ἘΚΛΑΧΟΙ, ἤγουν λώχοι. 
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7068, Ὁ ΖΕΥ͂. ὡς μὲν γυνὴ κεκίνηϊοι ἐπὶ τῷ τοάϑει" Ὡρὸς δὲ τὸν 

κίνδυνον ἀποδλέπουσα ἥδεϊοη" διὰ δὲ τὸν Χορὸν ἀλγν ὑποκχρίνεῖαι, 

788. Ο ΠΡΟΣΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΌΣ. ὃ ἐπιγενόμενος. 
804. ΤΗΝΔΕ; Δ’ ἘΚΤΟΞΘΕΝ ΒΟΑᾺΑΝ ΒΑ. τοῦτο οἰκονομικῶς" 

εἰ γὰρ ἀπορήσασα ἐπὶ τοῖς ἠγγελμένοις ἀπέκλινεν ἑαυϊὴν, διελύετο ἂν ἣ 

ὑπόϑεσις. 

826. ΠΟΥ ΠΟΤῈ; ΚΕΡΑΥ͂ΝΟΙ. ἐν τοῖς ἔμπροδϑδεν (174.) παρα- 
μυϑούμενος ὁ Χορὸς τὴν Ἤλέκϊραν, ἔλεγε" Θάρσει μοι, τέκνον, ϑάρ- 

Γ " “ -“ 

σει" ἔς! μέγας ἐν οὐρανῷ Ζεὺς, κα τὰ ἑξῆς" νῦν οὖν πταν]αχόϑεν ἀπε-- 
.} 

ὉΠΏΠΑ, ἕώρακα,. ΔΕΈΣΠΟΤΑΙΣΙ, 
ἤγον Ὁ πσπάλωι δεσποτῶν. ΠΡΟΡΡΙ- 
ΖΟΝ, σύῤῥιζον, ᾳππωνωλεϑρίως, 

“60. ΔΕΙ͂ΝΑ. ὅτι υἱὸς ἦν. ΚΕῈΡ- 
ΔΗ, διότι ἀπηλλάγην ' παρ᾽ ἐκείνου 
φόδε. ἘΠ ΤΟΙ͂Σ ἘΜΑΥΤΗΣ. ἐαν ἐν 
χοῖς κακοῖς τοῖς ἐμαυτῆς σώζω τὴν 
ζωήν καλὸν γὸ αὐτῇ ἤν τὸ τεθνηκέναι 
Ὑ- ̓ Ορέςην, εἰ ἔσωζε ἃ’ βίον αὑτῆς. 

771. Τῷ ΝΥ͂Ν ΛΟΓΏ, ἐπὶ τῇ 
νῦν ὠγγελία. ἘῚ ΜΟΙ ΘΑΝΟΝΤΟΣ. 
εἰ προσῆλθες ἐμοὶ ἔχων ἀσφαλῆ τεκ-, 
μήρια ἐκείνου θανόντος. ΨΎΧΗΣ; ἤϊεν 

φύσεως. 

778. φυγάδες, κυρίως οἱ διωχϑέν - 
τες ἀπὸ ὃ οἰκείας «σωτρίδος" ἐνταῦϑα 
δὲ ΦΎΓΑΣ ἀντὶ τῷ φυγὼν ἐςίν.»--- 
ΑΠΕΞΕΝΟΥ͂ΤΟ; ἐν ξένη ὠπεδήμει. 

788. ΣΤΕΓΑΖΕΙΝ, ἀντὶ 8 ἔχειν. 
ΠΡΟΣΤΑΤΏΝ, ἤγεν ὃ ἐνισώμενος. 

ὩΣ ΘΑΝΟΥΜΕΝΗΝ, ὡς μέλλοσαν 

τεϑνηξεῦδαι. ΤΟΎΜΟΝ ΨΎΧΗΣ. ἐκ- 

πίνοσα τὸ αἷμὰ τῆς ἐμῆς ζωῆς ἄνρα- 
τον. ἘΚΗΛΑ, ἡσύχως. 

780. ΗἩΜΕΡΕΥΣΟΜΕΝ, διημε- 
ορεύσομεν, βιώσομεν. Διημερεύω, τὸ τὴν 
ἡμέραν «]αξιδάξω" ὸ Αἰονυκϊερεύω, 

τὸ τὴν νύκτα διαξιξ ζω" ἐνταῦϑα δὲ 
Τὸ διημερεύσομεν, ἀντὶ τοῦ βιώσομεν, 
φετέσι τὴν ζωὴν διαξιδάσομεν, 

705. ΚΑ ΠΕΚΥΡΩΣΕΝ. ἤγουν 
ἀσφάλειαν ἐπέθηκεν. ὙΒΡῚΖῈ, ϑρω- 
σύνθ. ΠΑΥΎΣΕΤΟΝ ΤΑΔΕ. ἤγουν 
τοῦτο τὸ εὐτυχεῖν ἐμέ, 

700. ΠΟΛΛΔΩΝ ΑΝ. ἀξιος ἂν 
εἴης, ὦ ξένε, διαὶ τὴν ὁδὸν ἣν ἦλθες, 

τυχεῖν «πολλῶν ὠγαθῶν.--- ΠΟΛΥ- 
ΤἘΛΏΣΣΟΥ, “πὸλυλόγϑ. : 

801, κὸν ὠπερχοίμην, ὠπέλϑοιμι 
ἂν, ἐπειδὴ ταῦτα καλῶς ἔχει. Ἠ- 
ΚΙΣΤΑ, ὀδαμῶς. ΚΑΤΑΞΙΩΣ, ἤϊεν 
ὠξίως. 

808. ΠΟΡΕΎΣΑΝΤΟΣ, ὥποξεί- 
λαντος, Πορεύομου ἐγὼν καὶ πορεύω 

ἕτερον» ἀντὶ τῷ ἄγω, ὡς ““αροὶ Πλώ- 
τωνι" Ὧ, δὴ σροςέτακται τὸς ἐνϑένδε 

ἐκεῖσε «ορεῦσαι" ἀντὶ τοῦ ἀγαγεῖν 
ἐντάῦϑω δὲ σορεύσαντος, οὐκ ἐντὶ τοῦ 
ἀγαγόντος, ἀλλ ἀντὶ τοῦ πσέμψψαντος 
λέγεται. ΕΙΣΙΘ᾽ ΕἸΙΣΩ. φο:ριοσὸν τὸ 

εἴσω" τὸ γὸ εἰσιϑι τὸ εἴσω ἔλϑε δηλοῖ, 
εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν λέψεται κωτὰ 
λόγον" τὸ γὰρ εἰσῆλθε δηλοῖ μὲν τὸ 
εἴσω ἤλϑθεν, οὐ μὴν καὶ ὅποι εἰσῆλθεν 
ὡρισμένως" διὸ ἐπάγεται εἷς τὴν οἰκί- 

ἂν; ἢ εἰς τὴν πόλιν, ἢ τοιοῦτό τὶ» Ὁ ΠῚ] 
δοκεῖ φορτικόν. 

807. Κα ΠΙΚΩΚΥ͂ΣΑΙ, καὶ ἐπὶ 
τότω ϑρηνῆσαι. ΑΠΟΣΠΑΣΑΣ ΟἹ" 
ΧΗ. ἔφϑαρσαι γὸ ἀφελόμενος ὃ ἐμῆς 
φρενὸς τὰς ἐλπίδας, αἵ μοὶ μόναι 
παρῆσαν ἔτι" τὸ ἥξειν σὲ λέγω ἐκδὲ- 
κητὴν τοῦ «σατρὸς ἐσόμενον, τὸ ἐμοῦ « 
ταλαίνης. ΤΟΙ͂ΣΙΝ ΕΧΘΙΣΤΟΙ͂ΣΙΝ, 

φοῖς μάλιςα μεμισημένοις, ΑὙΆΑΝΩ,. 
ξηρανῶ" ἤτοι μετὼ σκλυηῤότητος διαθι- 

δάσω. 
825. ΠΟΥ ΠΟΤῈ. ὡς ἀγαναχ]ων 

. ὃ Χορὸς τοῦτο λέγει; κὲ ἀμφιβάλλων εἰ 
εἰσὶν οἱ κεραυνοὶ τοῦ Διὸς τὸ ὃ ἭλιΘ'", 

εἶτα ἡσυχίαν ἄγεσι, ἢ τοιότων γενο- 
μένων. ΦΑΕΘΩΝ, ἐπίθετον Ὄνομα ἔν- 

Ν 

Ψ ψυ πὴ νον νυν Νὰ 



ΕΙΞ ΤΗΝ ἨΛΕΚΤΡΑΝ, 111 

γνωσμένης τῆς σωτηρίας, κοὴ τπτροϊεϑείσης τῆς καϊὰ τὸν ᾿Ορέςην συμφο- 
ρᾶς, εἰκότως «ταρακεκινδυνευμένῳ τῷ λόγῳ ἐχρήσατο, ὥςε καὶ περὶ ϑεῶν 
τι εἰπεῖν, αὶ ὅχως ἀμφιδάλλειν, εἰ ὅλως ἐν ἐρανῷ εἰσιν, εἴ γε περιορῶσι 
τοιαῦτα γιγνόμενα. Καὶ τὸν μὲν Ἥλιον, ὡς πτάνϊα ἐφορῶνϊα, «ταρέ- 
λαεν" τὸν δὲ Δία, ὡς σσάντων δεσπότην ὀν]α" δεῖ δὲ τὸν ὑποκρὴν ἅμα 
τῇ βοῇ ἀναδλέψαι τε εἰς ἐρανὸν, καὶ τὰς χεῖρας ἀναϊξίνοη" ὃ δὴ κωλύει ὁ 
Χορὸς, ΜΗΔῈΝ ΜΕΤ ΑΥ̓ΣΗΣ. 

828. ΚΡΥΠΤΟΥΣΙ͂Ν. οἷον ἐκ ἄγεσιν εἰς φῶς τὴν τούτων ̓ πσαρα- 

γὸμίαν. Ἐ Ε,, ΑΙ ΑΙ. ϑρηνεῖ ἡ ̓ Ηλέκϊρα τὸν ἀδελφόν" ἐλεεινὸν δὲ λίαν 
τὸ τοιοῦτον μέλος. 

833. ἈΠΟΛΕΙ͂Σ. ἀποκναίεις με, φησὶν, ἐν τοῖς ἀθεραπεύτοις παρ-- 
ἡγορᾶσα. Δαιμονίως δὲ τᾶὅτο ἐπήγαγεν" οὐ γὰρ ἀμελήσασα τῶν ἀπὸ 
τοῦ Χοροῦ ἐπιτιμήσεων, ἐρεῖ τι ἀπρεπὲς εἰς ϑεοὺς, ἐπεὶ κοὴ τελέως ἀμη- 
χανεῖ ὁ ἸΞοφοκλῆς εἰς τοὺς ϑεοὺς βλασφημῶν" καὶ γὰρ εἷς ἦν τῶν ϑεο- 

σεθεςάτων" ἀλλ᾽ ὥσπερ δυχεραίνεσα ταῖς ἐπἤιμήσεσιν, ὡς ψυχραῖς, 
τοῦτό φησιν" οἱ δὲ ἐν τοῖς προφανέσι καὶ ἀϑεραπεύτο ς πάϑεσι μεϊριάζειν 

αὐτὴν ἀξιοῦσιν. 

841. ΧΡΥΣΟΔΕΤΟΙ͂ΞΣ ἘΡΚΈΣΙ. ταῖς διὰ χρυσοῦ γενομέναις 

τέχναις τοῦ δοϑένϊος ὅρμου ᾿Ἐριφύλῃ, διὰ τὴν ᾿Αμφιαράθ ἔξοδον, διὰ 
τὰς τῆς γυναικὸς αὐτοῦ ἀπάτας. Ἢ ἐπὶ τῶν ἁρμάτων φησὶν, οἷον τοῖς 

χρυσῷ δεδεμένοις καὶ κατεσχευασμένοις, ἅπερ ἕρκη εἶπεν, οἷον, πσερι- 
φράγμαϊα καὶ τείχη, ὧν οὐκ ἐξέφυγεν ᾿Αμφιάραος, ἀλλ᾽ ἐνεοχέϑη ἐν 
αὐτοῖς. Ἢ ΧΡΥΞΣΟΔΕΤΟΙΣ, τῷ ὅρμῳ, ὃς ἦν ἐκ χρυσοῦ πεποιη- 
βμένος' τὸ. ᾷ ἘΡΚΕΣΙΝ, οἷον τοῖς δεσμοῖς κοὴ φράγμασι, Ὑ ῳ 

ἀνάγκῃ τῇ ἀπὸ τᾶ ὅρμε γενομένῃ. ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν ΑΠΑΤΑΙ͂Σ. 
ἀπὸ τῆς γυναικὸς ἀπάτῃ" ἢ χαϑόλε τὸν χρυσὸν, γυναικῶν κγπανῃ εἰ- 
πεν" ϑαυμαςῶς δὲ εἴκασεν, ὅτι κοὴ οὗτος διὰ γυναικῶν ἀπώλεϊο. ἴΑλ- 

λως. ΟΙΔΑ ΓᾺΡ ΑΝΑΚΤ᾽ ΑΜΦΙΑΡΕΩΝ, ὁ Χορός φησιν, ὅτι καὶ 

ἐν αὐτῷ τῷ ϑανάτῳ ἐςΐ τις εὐτυχία' τιμὴν δὲ αὐτῷ φησιν ἔσεδ)γαι, διὰ 
τὸ καμβεόμδνι αὐτόν. 

844. Ἐ; Ε;. οὐ τποροσιεμένη οὐδὲ τοὺς τοιούτες λόγες; ϑρηνᾶ ἡ ἡ Ἠ- 

λέχτρα. 

845. ΠΑΜΨΥ͂ΧΟΣ ΑΝΑΣΣΕΙ͂. ἀντὶ τοῦ, πασῶν ψυχῶν ἀνάσ - 
σειν οἣ δὴ ἐν χρείᾳ καθεςᾶσι τῆς ἐκείνε μαν!ικῆς. Ἢ ΠΑΜΨΥΧΟΣ, 

ταῦϑα ἀντὶ ΕῚ λώμπων' ἢ ὃ υἱὸς τοῦ ΚΡΥΠΤΟΥ͂ΣΙΝ ἘΚΗΔΟΙ, τουτόςιν 

Ἡλίε, κὶ ὃ ἕτερος δ΄ ἵππων αὐτῷ. ἡσύχως φέρωσιν, οὐ δεικνύωσιν ἀγα- 
827. ἘΦΟΡΩΝΤΕΣ. Ὁρῶ, τὸ νάκτησιν, ΜΗΔῈΝ ΜΕΓ᾽ ΑΥ̓́ΣΗΣ, 

βλέπω" ἰφορῶ δὲ, τὸ ἐπισκέπίομαι. ἀντὶ τῷ, μηδὲν ἀπρεπὲς εἰς ϑεείξε 
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ὃ ἰρηδμμα, “πὰσᾶν ν τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν, ἢ ὁ διὰ πταν]ὸς τὴν. ψυχῖν σώ: 
ζων, ὅ ἐξὶν, ἀϑάναῖος. 

846. ΦΕΥ͂. μνηδϑεῖσα τῆς ᾿Εριφύλης ἡ Ἠλέκῖρα, ἀναθοᾷ "πὶ τῷ 
ἤδϑει αὐτῆς δυογεραίνουσα. ΦΕΥ͂ ΔΗ͂Τ’ ΟΛΟΑ ΓᾺΡ, ὁ Χορὸς συγ- 

κατατιδέμιενός φησιν, ὅτι δικαίως ἀνεδόησας" ὀλοὴ γὰρ ἦν ἡ ̓ Εριφύλη" 
ὅρα δὴ οὖν εἰ ἔπραξέ τι ὁ Χορός" ἀπέσπασε γὰρ αὐτὴν τοῦ ϑρηνεῖν, 
ἐμθαλὼν τὸ κατ᾽ αὐτὴν μύδευμα. ἜΔΑΜΗ. ἡ ᾿Εριφύλη δηλονότι" ὅ 

δὲ λόγος ἀποφαντικός" ὁ Χορὸς δὲ, ὡς σσυνϑανομένης, ἐπάγει τὸ ΝΑΙ: 

850. ΟΙΔ᾽ ΟΙΔ᾽ ΕΦΑΝΗ. οἶδα ὅτι ἐδάμη" ἐφάνη γὰρ “ὁ ἐπιμε- 
λούμιενος τοῦ ἐν τῷ φόνῳ, τουτέςι τιμωρὸς τοῦ ττατρός" ἐμοὶ δὲ οὐδεὶς 

πάρεςιν, ἀποϑανόντος ᾿Ορέςου. Ὅ μὲν οὖν Χορὸς παρέβαλε τὸν ᾽Α- 

γαμέμνονα τῷ ̓ Αμφιαράῳ, ἵνα ἡ Ἢλέκϊρα εὔελπις εἴη περὶ τοῦ τσα- 

τρὸς. ὅτι τεὔξεῖαι τιμῆς τινος" ἣ δέ φησιν ὅτι ᾿Αμφιάραος ὑπὸ τῇ ᾿Αλκ- 

μαίωγὸς ἔτυχε τιμωρίας" πάνυ δὲ περιπαϑῶς τὸ πτάϑος τοῦ ᾿Αγα-. 

μέμνονος εἰς “ἑαυϊὴν ὙΜαβερὰ; διὰ τοῦ ΕΜΟΙ Δ᾽ ΟΥ̓ΤΙΣ.---ΜΕΛΕ- 

ΤΩΡ. φρονῖιςὴς, ᾧ ἐπιμελὲς γέγονε μεϊελϑεῖν τὸν τοῦ πατρὸς Ἔν Σ 
τοῦ ᾿Αμφιαράϑ. 

855. ΔΕΊΛΑΙΑ ΔΕΙΛΑΙΩ͂Ν, καὶ τῦτο εἶδος Φαρὰμυύσίάς, τὸ εἶτι 
ἐπραχθρον τοῖς λυπεμένγοις, νὰ ἀμῆδοίμ αὐτοῖς κλαίειν, ὡς ἐπὶ ἀπαρ- 
ἡγορήτοις κακοῖς. 

856. ΚΑῚ Ὼ ΤΟΥ̓Δ᾽ ΙΞΤΩΡ. κἀγὼ τούτο ἐπιςήμων εἶμαι, ὅτι 
τωλαβεωρός εἶμι. Αλλως" οἶδα, φησὶν, ὅτι δειλαία εἰμὴ αὐτῷ τότῳ τῷ 

ὑπὲρ γὴν μέρ τῶν πολλῶν ἀχέων. ΠΆΝΣΥΡΤΩ. τῷ πάνϊα σύροντι τὰ 
κακἄ" ἢ τῷ μ"π πάσης ὁρμῆς τῶν κακῶν αῤμημῖνθ. ΠΑΜΜΉΝΟ, 

τῷ ὙΨΟΧΜΗΝ ὶ διηνεκεῖ" δειλαία ἂν εἰμὴ, οἷον κατ᾽ αὐτὸ τὅτο, καϑὸ 

πάντα τὰ ἄχη εἰς ἡμᾶς συνεσύρη, καὶ διηνεκῆ παρέμεινεν. 

᾿86ο. ΜΗ ΜῈ ΝΥ͂Ν ΜΗΚΈΤΙ. μηκέτι οὖν με, φησὶ, παρηγό- 

ρήσεϊε, ὅπϑ γε ὃ πάῤειδιν οἱ τῶν ἐλπίδων ἀρβογαάὶ, αἱ ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν. 
ΚΟΙΝΟΤΟΚΩΝ, τῶν ἀπ᾽ ἀμφοῖν τῶν γονέων" ἢ τῶν ἀδελφικῶν, τῶν 

τῷ αὐτῇ παϊρὸς κεκοινωνηκότων. Τινὲς τῶν τσᾶσι 'κοινῶν. Διᾷὰ δὲ τοῦ 
ἶ ΕὙΥ̓ΠΑΤΡΙΔΑΝ ηὔξησε τ ἘΕΣ τὸ ἐγκώμιον, οἷον εὐγενῶν τὰ γεν- 

ναΐων, οἷος ἦν καὶ ̓Ορέςης, γεγονὼς ἐξ ̓ Αγαμώμνονρι, 
867. ΧΑΛΑΡΓΟῸΙΣ, ταῖς λευκόποσιν, ἢ ταῖς ταχείαις ἐν ταῖς χη- 

855. ΔΕΙΔΑΙΑ ΔΕΙΔΑΙΩΝ, λίαις δοκεῖν οὐ, ΚΥΡΕΙΣ, ἤχουν 
ὑπεβδολικῶς, ὦ ὡς τὸ ματαιότης μαΐαιο- ὑπάρχεις. 
πήτων, ὃ ἑοξη ἑοῤίων᾽ τϑτέσιν ἀϑλιω- 8506, ΤΟΥΔ᾽ ΙΣΤΩΡ. καῷὶ ἐγὼ 
τάτη, Γ εἰσπτοκρύπῆεσα τὴν ἀϑλιότητα ἴδρις εἰμὶ τοῦ εἶναί με ὑπερβολικῶς «΄ τ- 

ἢ ἀλλων, ὡς μόνην αὐτὴν ἐν ταῖς ἀϑ- ἀϑλιωτώτην. 
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λαϊξ" ἀηλὰς δὲ ἀντὶ τῶν ὁπλῶν παρέλαβεν; ἙΕἠπόντος δὲ τοῦ Χοροῦ 

ΠΑΣῚ ΘΝΗΤΟΙ͂Σ ΕΦΥ ΜΌΟΡΟΣ, ἀντιτίϑησιν ἡ Ἠλέκτρα" ἴΑρα 
οὖν οὕτω πέπρωται τοῖς ϑνητοῖς ἐελευτᾷν ἐν Ταῖς ἁμίλλαις ταῖς ἱππι- 
καῖς ; ὙΜΗΤΟΙ͂Σ ΟΛΚΟΙ͂Σ, τμηϊοῖς λώροις, τοῖς ἱμᾶσιν" ὁλκὲς ἂν, 

ἀντὶ τῶν ἱμάντων ἐν οἷς εἱἰλκύϑδη. ὁ. 
870. ΑΞΚΟΠΟΣ. ἀπροόρατος ὁ ϑάνατος: 

871. ΠΩΣ ΓᾺΡ ΟΥ̓Κ. ΕἸ ΞΕΝΟΣ. τοῦ Χοροῦ εἰπόντος, ΤῸ 

προϊδὴς ἣ κατὰ τὺν ἀγῶνα λώθδη; ἡ λέκτρα ὡρὸς ἕτερον ἐπήγαγεν, 

ὅτι δὴ τοέπονϑεν ἀπροσδοκήτως, ἐπ᾿ ἀλλοδαπῆς τελευτῶν καὶ ἐμοῦ χωρίς: 
ΚΕΚΕΥ͂ΘΕΝ. ἀντὶ τῷ κρύπ]εται. 

877. ὙΦ᾽ ΗΔΟΝΗΣ ΤΟΙ. ἡ Χρυσύϑέμις ὁσαραγέγονε, τὰ ὑπὸ 

τὸ Ὄγὴν ἐγπείμεια τῷ τάφῳ πρρο: Τᾶτο τὸ ὠρόσωπον εἰσήγαϊεν,. 
ἵνα μὴ εἰς ανοΝ ἣ ἐριμγ ἢ Ἠλέκτρας γένηται. ΞΎΥΝ ΤΆΧΕΙ 
ΜΟΛΕΙ͂Ν. λείπει ἡ ὑπέρ᾽ ὑπὲρ τῷ σὺν τἄχει μολεῖν. 

881. ΤΩΝ ΕΜΩΝ ΣῪ ΠΗΜΑΤΩΝ. τῶν νοσημάτων τὰ μὲν 
ϑεραπεύεῖαι τοροσκαίροις ϑεραπείαις, ὅπερ ἐςὴν ἄρηξις" τὰ δὲ ϑεραπεύε- 

ται παντελῶς, ὅπερ ἐςὶν ἴασις" κατ᾽ ἐδένα ὃν τρόπον προκόπϊει τὰ ἡμέ- 

ΩΣ ἐπὶ τὸ βέλτιον. 

Ἦν ὕες νὸς ν᾿ δὲ ἘΝΑΡΓΩΣ. ε ἐπὶ τὸ κλύεσα πρὸς βραχὺ δια- 
φικτέον, ἵν᾿ ἦ" πάρες’ ἐναργῶς, ἴδγι τῶτο κλύεσα ἐμξ. 

804. ΘΑΛΠΗ. ἀντὶ τοῦ σταρακόπϊεις τὰς φρένας, ὡς ἐν αὐρετῷ. 
ΑΝΗΚΈΣΤΩ δὲ ΠΥ͂ΡΙ, ὡσεὶ ἔλεγεν ἀνιάτῳ ἐλπίδι" ἀνέλπιςον γὰρ 
τὸ ππαραγενέδγοι ᾿Ορέςην ἤδη ἀπολωλόται. 

8090. ΑΡΧΑΙΟΝ ΤΑΦΟΝ. τὸν ἐκ πολλῇ ὠκοδομημένον, ΠΗ- 
ΓᾺΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ. σολὺ γάλα, ὡς τὸ δαχρύων ττηγὰς, ἀντὶ τοῦ 
“πολλὰ δάκρυα. ΘΗΚΗῊΝ ΠΑΤΡΟΣ. τὴν σορὸν λέγει ἔνϑα τὸ λεί- 
ψανον ἐτέϑη. ΝΈΏΡΗ, νεωςὶ ἠρτημένον" ἢ ἐκ νέε τινὸς, καὶ ὥραν ἔχον- 
τὸς νέαν. 

874. ΟΥ̓́ΤΕ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ, οὔτε 
τινὸς ἐνταφιασμῶ ἀπολαύσας, τυχών, 

877. ΔΙΏΚΟΜΑΙ, ἐπείζομαι. το 
ΚΟΣΜΙΟΝ, τὴν εὐταξίαν, τὸ εὔτακῖον 
τοῦ βαδίσματθ.. ΑΝΑΠΑΥ͂ΔΑΝ, 
ἀνάπαυσιν, ᾿Ανάπαυσις ΓΝ καϊάπαυ- 
σις λέγεται" ἀνάπαυλα δὲ μόνον, ἐχὶ 
ΠῚ κατάπαυλα. 

885. ΑΛΛ᾽ Η. ὄντως, ἤγον, ὡς 
ἔγι συλλογίσαδιι, κατὰ ἀλήϑειαν 
μέμηνας. 

2357. ΟΥ̓Χ ὝΒΡΕΙ, ἃ σὺν ̓ γέλωῖ;, 

ΤΙ͂ΝΑ ΠΙΣΤΙΝ, τί σημεῖον ἀσφαλές; 7 
τίνα ἀσφάλειαν ; ;} ἐς τί βλέψασα 
ἔχεις τὸ ἀμήχανον τοῦτο ϑάῤῥος: 

Ῥυχρὸν λόγον: «τὸ δέος" Ῥυχρὸν 

δέος εἷλεν" οὗ τὸ ἐναντίον ϑάλπει" " 

ϑαλπωρὴ ἁ ἀπὸ τῶτο, τὸ ϑάῤῥος. τ ατ 
900. ΚΟΔΏΝΗΣ ἘΞ ΑΚΡΑΣ, 

ἐκ τοῦ ἄκρω τοῦ. τύμξε. ΝΈΘΕΡΥ- 
ΤΟΥΣ, χύσεις γάλακϊος νεωςτὶ, ξνεί- 

σᾶς. ΠΕΡΙΣΤΕΦΗ, σσεριες μι μένην" 

περισσὸν δὲ τὸ ΚΥΎΚΛΩ. 

008. ἘΣΧΟΝ ΘΑΥ͂ΜΑ, ἰϑαύς 
Ὶ 
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θ00. ΣΥΝΗΘΕῈΣΞ ΟΜΜΑ. ὅραμα, ὃ ἀεὶ ἐφανταζόμην κατᾷ 
δυρς : 

915. ΤΟ ΓᾺΡ ΠΡΟΣΗΚΕῚ ΠΛῊΝ ΓΤ’ ΈΜΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥ͂ 

ἜΟΘΔΕ.. τὸ ἀποκείραδϑαι τὰς κόμας δηλονότι" τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς ὄψεως 
τϑ βοςρύχϑ κινεῖδδαι ἐπὶ τὴν ἀλήϑειαν, γελοῖον" πιϑανῶς οὖν ἐπάγεϊ, 
ὅτι ὀδενὶ ἄλλῳ, ἢ τῷ πάνυ συνημμένῳ κατὰ γένος, τὰ τοιαῦτα τροσ- 
ἤχει. 

9Θ20. ΤΟΙΑΥ͂ΤΑ ΗΡΑΞΞΕΙ͂Ν. τὰ ἐπὶ τῇ τῇ τιμῇ ὙΡΑΜΟΝ τὸ πᾶς 
τρός. ΤΑ ΠΙΤΙΜΈΑ. γράφεται ΤΑ ΓΛΑΙΣΜΑΤΑ, 

9025. ὙΠΑΡΞΕῈῚ ΚΥΡΟΣ, ἐπιτυχίαν ἄρξει. 

986. ΟΥ̓ΔΕ ΜΗΤΡῚ ΔΥΣΧΕΡΗΣ. ὅ ἐρίν, οὐ κατὰ τοῦτο τῇ 
μητρὶ δυογερὴς ὀφϑεὶς, τὺ διὰ τῆς ἀγγελίας λυπήσας αὐτήν" γράφεϊαι κα, 

ΜΗΤΡῚΙ ΔΥΞΜΕΝΗΣ. 
9390. ΜΝΗΜΕ ΟΡΕΣΤΟΥ͂. τοῦ ᾿Θρέςε μνημόσυνα. 

948. ὩΝ ΕΓΩ ΦΕΡΕΓΡΎΟΣ. ὧν ἐγὼ εἰς τὸ πράτϊεω ἀσφαλής 
εἶμι. 

ἀξιόχρεως, δυναμένη ἀναδέξαδϑαι. 

Φερέγγυος λέγεϊοι ὁ ἐκδεξάμενός τι τὸ δυνάμενος γαρρσην. 5: οἷον 

9560. ΕἸ ΤΙΣ ὨΩΦΕΛΈΤΑ. τῦτο τῷ προτέρῳ ὅμοιον, 
Ἢ τοὺς ϑανόντας ἔξαναςήσω ποτέ; 

951. ΕΥ̓ΤΥΧΈΜ. ἀντὶ τὸ ἐπιτυγχάνεται. 
052. ΣΥΝΟΈΞΩ;, συμπονήσω" τὅτο συνωδὸν τῷ" 

ἜΪ γὰρ κελεύεις, ὧν ἐγὼ φερέγγυος ; , 
953. ΒΕΒΟΥΛΕΥ͂ΜΑΙ ΠΟΙΕΙ͂Ν. γράφεται ΤΈΛΕΕΝ. 

να: Ἔχω ϑαῦμα, "ΧΑ ἡ ϑαῦμά “ 

ἔχει ὥσητερ ἐλπίδα ἔχω, καὶ ἐλπίς 
με ἔχει. ΠΈΕΡΙΣΚΟΠΩ, περιεσκόπη- 
σα; κύκλῳ εἶδον. ἘΝ ΓΑΛΗΝΗ͂, ἐν 
ἡσυχίᾳ, ἤγδν ἐρημίᾳ ἀνθρώπων. ἘΜ- 
ἨΑΙΕῚ,  ἐμπίπῆεν. σῇ ψυχῇ μοφ σον 
μήριον τῶτο τῷ ὁρᾷν τὸ σύνηϑες ὅ ὄμμα, 
ἤνγεν τὴν συνήθη ὁ συγγενικὴν τὸ Ὑ"ὴη- 

δίαν ὄψιν 9 φιλτάτα πάντων βροτῶν, 
φ᾽ ̓ρέρε. 
ΘΤ1. ΔΎΣΦΗΜΏ ΜῈΝ ΟΥ̓, ὅ- 

γῶν θκέτι ἐλεεινολογξμάμ. ἼΩ ΠΡΟΣ- 
ἩΚΕῚ ΤΌΔΕ. τίνν ἁρμόζει τὸ σητεῖσαι 
σῷ τάφῳ ὦ να ϑήμωτὰ ἀνα ϑεῖναρ Η 

921. ἘΓΙΤΙΜΙΑ, αἷ τιμωρίξη, τὼ 
ε(ἷ τιμεειὴ» ὡς ἐνταῦϑα. ΘΆΡΣΥΝΕ 
σαυτὴν, ἤγουν ϑάῤῥει: ᾿Θαῤῥῶ ἐγώ" 
ϑαρσύνω ἕ ἕτερον. ΟΥ̓Χ ΩὟΤΟΣ. ἥδ» 
εὐχ ἢ αὐτὴ τύχη ἀεὶ σύνεσιν. 

027. πρὸς βίαν, ἀντὶ ὃ μετὰ. βί- 
ας, ὥσπερ φιρὸς λύραν ἄδειν, ἃ ἀντὶ τοῦ 
μετὰ λύρας" πρὸς αἰργύριον δὲ διαλέν 
ψεῶαι, ἀντὶ τῷ διὰ τὸ λαβεῖν , 

ριον. ΟΥ ΠΡῸΣ ἩΔΟΝΗΝ ΔΕΓῺ 

ΤΑΔΕ, ἐντὶ τοῦ, οὐ λέγω τύτος τοὺς 
λόγες «πρὸς τέρψιν ἀποξλέποντας ; 

980. ΤΑ ΚΕΙΝΟΥ ΣΏΤΗΡΙΑ. ἣ 
οκείνε σωτηρία, ἣ Ἦν ἔμελλε σώσειν Ξ- 

μᾶς. ὉΡΑ, ἔλπιζε. ΘΑΥΜᾺ ΤΟΙ, 
ἤγϑν ϑαυμάξυ κατ᾽ ἐμαυτῆν. 

985. κατ ̓ οἶκόν" ἢ ἔριν, ἡδὺς, ἤγουν 
περπνὸς τῇ μητρὶ» δδὲ βαρύς. 

937. ᾿γὰ πολλὰ πρὸς τὸν τάφον ξ΄ 
«πατρὸς ἐντάφια. 

050. ΕἸ ΤΙΣ ὨΦΕΛΈΤΑ ἔξι ταῖς 

“τἀραινέδεσίιν» δι ἀποπέμψομοι ἀὐ- 

τὰς δηλογότι. ΕΥ̓ΤΥΧΕΙῚ, ἐπίτετυ χης 
μένως γένεται. 
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6δ0. ΠΡΑΚΤΟΡΑ, ἔκδικον. 
Ὁ64. ΠΟΙ ΓᾺΡ ΜΕΝΕΙ͂Σ. ἀντὶ τοῦ, εἰς τίνα χρόνον. 
070. ΟΥ̓ ΓᾺΡ ΩΔ᾽ ΑΒΟΥΛΟΣ. προειπᾶδα τὰ δεινὰ, τὸ χαλε- 

ὑτώτερον ἐπιφέρει, ὡς ἐδὲ μεταβολῆς τυχεῖν ἐλπὶς ἔγεφ!ν 
981. ΤΙΣ ΓᾺΡ ΠΟΤ᾽ ΑΣΤΩΝ. ὅρα ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ τὰς ἐπι- 

«χειρήσεις τῆς Ἤλέκϊρας, ὅτι πάντα τέϑεικε τὰ ἀγαϑὰ, ἅπερ αὐταῖς 

ππαἀρέςοι, ἀνελούσαις τὸν ΑἸγίδγον" τὰ δὲ ἕτερα ὑπεξήρηκεν, ὁποῖα πεί- 
σόντου ἁλδσαι" καίτοι ἦν κατὰ τὸ πάϑος τῆς ᾿Ηλέκχϊρας κἀκεῖνα πρὸσ- 
ϑᾶνοι, ὅτι καλόν μοι ἀποϑαινεῖν οὕτω δυξυχούσῃ, ὁποῖα καὶ πτρόδϑεν ἔλε-- 
γεν (823.) ὡς χάρις μὲν, ἂν ϑάνω, λύπη δ᾽, ἐὰν ξῶ" ἀλλ᾽ ἤδει τὸ 
περίφοθον τῆς Χρυσοϑέμιδος, ὥςτε ἑκᾶσα τοὺς δειλοτέρες τῶν λόγων. 
ὑπεξᾶλεν, ὥςε μηδὲ εἰς ἔννοιαν τῶν κινδύνων ἐκείνην καϊας σοι. 

0983. ΔΕΣΘΕῈ ΤΩΔΕΗ͂. ἀντὶ τ, τάσδε" ἐπὶ τῶν ϑηλυκῶν τοῖς 
ἀρσενικοῖς ἄρϑροις κέχρηϊδι, ὅπερ σύνηϑες ᾿ΑτΊικοῖς" τὼ χεῖρε γάῤ 
φασι" καὶ Ὅμηρος" (Ἰλ. Ἐ;. 778.) 

Τὼ δὲ βάτην τρήρωσι πελειάσιν Ἰϑμαϑ᾽ ὁμοῖοι. 
ΠΡΟΎΣΤΗΤΗΝ ΦΟΝΟΥ͂. ἀντὶ τῇ, αἵ τινες πρροέφησαν τποερὶ τοῦ 
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φόνε τῶν ἐχϑρῶν. 
. 987. ΤΟΥΤΩ--ΤΩ ΔΕ; ἀντὶ τ, ταύτας. 
ο00. ΤΟΙΑΥ͂ΤΑ ΤΟΣ ΝΏ. ἤγεν οὕτως ΡΨ ἡμὰς, διὸ μὴ 

λιπεῖν ἡμῖν τὸ κλέος ὸὶ ζώσαις κα ϑανούσαις. 
996. ΕΝ ΤΟΙ͂Σ ΤΟΙΟΥ͂ΤΟΙΣ. ὁ Χορὸς ὑπερϊεϑαυμακὼς τὸ τολ- 

959. εἶχον ἐλπίδας ἐφίξεδδαι αὐὖ- 
τὸν ποτὲ ὠπαιτητὴν Ὁ φόν Ὁ παῖῥός. 
Πράχκτώρ, ὃ οἰπταντητὴς, ἀπὸ φ εἰσ - 

πράτιομα τὸ ἐπαιτῶ. 
0603. οὐδὲν γὃ «ᾶγμα ἐξεὶ πρέπον 

κεύπήειν ἐ ἐμὲ σέ ἤγενς οὐδὲν πρᾶϊμα ἐςὶ 
«ἰρίπονῚ ἵνα κρύψω ἐ ἐγὼ σέ. Κρύπω σε 

τόδε, ἢ τὸ πρόσωπον χὰ τὸ πρᾶγμα: 
χκαν αἰτιωϊικήν. ἘΤῚ, “παρὰ τοῖς κοι- 
νοῖς ἐκρίήῆν. ΠΟῚ ΤΑΡ. μέχρι τιΐος 
ῥαθυμήσεις ; ΚΤΗΣΙΝ ἘΣΤΕΡΗ- 
ΜΕΝΗ͂. ἐξέρημεμ τοῦδε, τὃὺ ἐξέρημομ 
τόδε, ὡς ἐγταῦϑα. 

δα ΑΔΈΚΤΡΑ ΑΝΎΥΜΈΝΑΙΑ 
ΤῈ. ἐπιῤῥήματα" χωρὶς σύγαφείάς 

ἀνδρὸς, ε χωρὶς ἘΞ ἐπιθαλαμίων ὕμνων. 

Ὑμὴν, τὸ λεπήότατον δήμα ἡ σαρφϑε- 
"ἰαφ' ὑμένανΘ. δὲ, ὁ  ἐπιϑαχάμιθ.. 

ὕμνος. ΚΑΙ ΤΩΝΔΕ, 5 λέκτρων χαὶ 

ζη ὑμεναίων. ΑΒΟΥ͂ΛΟΣ, κακόθουλος; 

ἀνόητος. ἘΠΙΣΠΗΉ, ἀκολεϑήσης. ΕΥ- 

ΣΕΒΕΙΑΝ, δόξαν εὐσεξείας, ποίσῃ ἢ 5} 

τῷ “Αδη. νὰ τοῦ «σατρὸς ϑωνόντος. 

078. ΦΙΔΕΙ, ἊΝ: Ἐ- ΑΣΤῺΝ, 
«πολιτῶν. ᾿Αγοὶ, οὗ ἀπὸ ὃ αὐτῆς πό- 

λεως" ξένοι, οἱ ὠπὸ ἀλλοτρία τύφου. 

ΔΕΞΙΩΣΕΤΑΙ͂, ἤγεν Φιλοφρονήσετοι" 
ἀπὸ ῥεταφορᾶς ἣ' ἝΞ τὰς δεξιὰς ἐμβαλ- 
λόντων ὠλλήλοις μετὰ Φιλοφρονήσεως. 

985. ῶ ΤΟΙ͂ΣΙΝ. αἱ κατὰ τῶν 
ἐχϑρῶν εὐτυχούντων "Ὁ ἀσφαλῶς ἱγα- 

μένων, αἰ ζωῆς ὠμελήσασαι, τορος τῶι 
ἐγένονϊο φόνε. ἘΝ ΠΆΝΔΗΜΩ Ππο- 

ΔΕῚ, ἢν ἠϑροισμένω πλήϑει πόλεως. 

990. τοιαῦτα πᾶς τις ἐπαινέσεϊαῇ 
ἡμᾶς, ὥξε μὴ λιπεῖν ἡμῖν τὸ κλέος καὶ 
ζώσαις τἢὐῦ ϑανέσαις. 
996. ΠΡΟΜΉΘΙΑ, σρομήϑεια, 

ἤξοι ἡ πρὸ τῷ πράγματος σκέψις, 

12 
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μηρὸν τῆς Ἠλέκτρας φησὶν» ὅτι μετὰ τπορογνώσεως νὴ ἀσφαλείας δῶ τὰ 

τοιαῦτα κα λέγειν Ἢ ἀκούειν. 

909. ΕΣΩΖΕΤ᾽ ΑΝ ΤῊΝ ΕΥ̓ΛΑΒΕΙ͂ΑΝ. οὐ σώξει, φηδὰν τὴν 

εὐλάδειαν" ἀλλ᾽ ἔς, ϑρασέϊα ἢ ῥιψοκίνδυνος. ΤΟΙΟΥ͂ΤΟΝ ΘΡΑΣΟΣ. 

ΑΥ̓ΤΗ Θ᾽ ΟΠΛΙΖΗ. λίαν ἐμφαν)κῶς τῷ ϑράσει φησὶν αὐτὴν ὁπλί- 
ξεῦγοι» ὡς μηδὲν ἀμυνϊήριον αὐτὴν ἔχεσαν, εἰ μὴ μόνον ϑράσος. ΓΎΝΗ, 
ΜΕΝ. ταῦτα πάντα ὅμοια τοῖς ἐν ᾿Αντιγόνῃ" εἴ τις πταραδάλοι, ἐἴ- 

σέτοη τοῖς αὐτοῖς διανοήμασι χρησάμενον Ξοφοκλέα. ἙΘΕΝΕΙ͂Σ Δ’ 
ἜΛΑΤΤΟΝ, τοῦτο δεύτερον κεφάλαιον. ΔΑΙΜΩΝ ΔΕ; τὸ τρίτον 
κεφάλαιον καὶ ἀναγκαιότερον, ὡς οὐδὲ ἐκ πσαραδόξε κατορϑῶσαι ἡμᾶς 

τὴν ἐπιχείρησιν εἰκὸς, τῆς τύχης μὴ συλλαμξβανομένης. ΑΠΟΡΡΕῚ, 

ἐλατ]οῦται, μαραίνεται. 

1011. ΛΥΈΙ ΓᾺΡ ἩΜΑ͂Σ ΟΥ̓ΔΕΝ. οὐ λυσιτελεῖ γὰρ ἡμῖν, 
φησίν" ἐκ ἀπαλλάσσει τῶν κακῶν" ἢ ἀντὶ τοῦ, οὐδὲν ἡμᾶς ἐκλύσεται. 

ΔΥΣΚΛΕΩΣ ΘΑΝΕΙ͂Ν, ἐνταῦϑα δηλοῖ τὸ μετ αἰοιρᾷς τιμωρίας 

ἀποϑανεῖν" καὶ “Ὅμηρος: (δ, Χ, 462.) 

Μὴ μὲν δὴ καϑαρῷ ϑανάτῳ ἀπὸ ϑυμὸν ἑλοίμην. 
1013. ΑΛΛ᾽ ΌΤΑΝ ΘΑΝΕῚΝ ΧΡΗΖΩΝ. ὅρα ὅτι τοῦτο δηλοῖ. 

τὸ δυσκλεῶς, ΕἸΤΑ ΜΗΔῈ, ΤΟΥ͂Τ᾽ ἘΧΗ͂ ΛΑΒΕΙ͂Ν. οὐ τὸ τοῦ 

ϑανάτε δεινὸν, ἀλλ᾽ ὅταν ἐπιϑυμῶν τις ἀποϑανεῖν, ὥςε τὰς παρούσας 

κολάσεις ἐκφυγέϊν, τότε μηδὲ τούτϑ τύχῃ" τοιαῦτα οὖν πεεισόμεϑα, ὧν 

ὁ ϑάναῖος αἱρετώτερος. 

1024. ΑἸΠΗΓΓΕΛΛΟΜΗΝ. ἀντὶ τοῦ, 
λέϊν, ἐπαγγέλλειν φησίν. ΑΛΛ’ ΑΥ̓ΤΟΌΧΕΙ͂ΡΙ ΜΟΙ. παρατήρει κἀν- 
ϑάδε τὴν εὐτολμίαν, ὡς κοὴ ἐν ᾿Αντιγόνῃ. 

1032. ΕἸΚΟΣ ΓᾺΡ ΕἘΓΧΕΙΡΟΥ͂ΝΤΑ. εἰκὸς γὰρ τὸν κακῶς. 
τυοιεῖν ἐπιχειρᾶντα, κοὴ πάσχειν κακῶς" τῦτο δὲ ἠπονδτρις (Νεμ. δ΄. 

51.) ἐπεὶ ῥ ἔξοντά τι ὸ ταϑέϊν ἔοικεν. 
Ω 

ἃ ἠξίεν" τὸ δὲ παρακα-. 

- νὰν 

1004. ΧΕΡῚ; ἤγδν κατὰ χεῖρα» 

κατοὸ δύναμιν. ΕΥ̓ΤΎΧΗΣ ΚΑΘ᾽ Η- 
ΜΈΡΑΝ, ἤγδν εὐτυχεῖ, αὔξειν -σρο- 
κόποι. ἘΛΕΙΝ, ἀνελεῖν, ἤγαν Φονεῦ- 
σε. ΑΛΥΠΟΣ ΑΤΗΣ, ἔξω τῆς ἐν 
βλάξῃ λύπης ἀπαλλαγήσεται. 

1015, ΠΑΝΩΛΕΘΡΟΥΣ, σαν-, 

τελεῖ ὀλέϑρω. ΤΟ ΠΑΝ, ἀντὶ Φ᾿ παν- 
͵ « , ΡΣῚ ᾿ - : 

τασασιν Φσερισσον δέ ἐξὸν ἐνταῦϑα. 

ἘΞΕΡΗΜΩΣΑΙ, ἔρημον «ποιῆσαι τὴν 
γενεάν, ΚΑΤΑΣΧΕΣ ΟΡΓΗΝ, χα- 

λιναγώζησον. ΑΡΡΗΤ᾽, ἀνέκφορα. Α- 
ΤΕΛΗ, ἄπρακϊα. ἘΙΚΑΘΕΙΝ, ὑδο- 

ταἀσσεᾶαι. 
1024. ΑἸΠΗΓΓΈΕΛΛΟΜΗΝ, ἤ- 

γ8ν ἐπήγγελλον, ἤτϑν. ᾿Επαγγέλλω, 

αἰτῶ" ἐπαγγέλλομαι δὲ «-αϑητικῶς, 

τὸ ὑπιονῦμαι. ΚΕΈΝΟΝ Γ᾽ ΑΦΗΣΟ- 
ΜΕΝ, ἄπρακῖον καταλείψομεν. 

1020. ἀλλ᾽ ἦν τότε κατὰ τὴν φύ- 
σιν τοιαὕὔτη, κατὰ δὲ τὴν Φρόνησιν 
ἐλάσσων ἦν. 

1030. ἐπιτήδευε τοιαύτη καϊαὰ τὴν 

φρόνησιν δυρὶ βίᾳ μένειν, οἵα ὑπῆρχες 
τότε. 
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᾿ τ084. ΧΟΎΤΑΝ ΕΥ̓ ΛΕΓΗΣ. οἷον ἔςαι καιρὸς, ὅτε με εὐφημή- 
σεις" ἤτοι πειδ)ήσομαι ἡὶ ἐπαινέσω σε, ὅταν εὖ λέγῃς. 

1042. ΑΤΊΜΙΑΣ ΜΕΝ ΟΥ̓. οὐκ ἀτιμάξω σε, ἀλλὰ πορονοοῦ- 
“μαί σου. 

1045. Η ΔΕΙΝῸΝ ΕΥ̓ ΛΕΤΓΟΥ͂ΣΑΝ. δεινὸν ἐμὲ καλῶς λέγε- 
σαν δοκεῖν ἐξαμαρτάνειν" ἐπεὶ δὲ ἡ Χρυσόϑεμις καλῶς λέγει, δοκεῖ δὲ 
ἁμαρτάνειν διὰ τὸ μὴ πράσσειν τὰ δίκαια ὑπὲρ ἐκδικίας τοῦ πατρὸς, 

πρὸς τοῦτο ἡ λέκτρα" Δεινόν ἐξτ σύμφορα δοκοῦσαν συμθϑλεύειν, 
ἄδικα πράσσειν κοὴ ἁμαρτάνειν" ὅπερ ἣ Χρυσόϑεμις εἰς ᾿Ἠλέκῖραν τρέ- 

πει ἐν τῷ ἑξῆς ςίχῳ" ΕΙΡΗΚΑΞ ΟΡΘΩΣΣ 9 ΣΥ ΠΡΟΣΚΕΙΞΑΙ͂ 

ΚΑΚΏΩ. τῷ ἁμαρίάνειν" λέγεσα γὰρ δίκαια καὶ εὐπρεπῇ, ἐν αὐτοῖς 
ἁμαρτάνεις" ἀλυσιτελῆ γὰρ ἔπυχειρεις σποιξῖν. Σ᾿ 

1060. ΑΛΛ᾽ ΕἸ ΠΟΙΗΣΞΕῚΙ͂Ξ ΤΑΥ͂ΤΑ. οἷον, τοῖς κώδη περιπε- 
σοῦσα, ἐπαινέσεις με σύμφορα σοι βελάίψαινε, 

1052. ΠΑΛΙ͂Ν, εἰς τοὐπίσω, εἰς τὸ ἐναντίον. 

1058. ΜΕΘΕΨΟΜΑΙ. ἀντὶ τοῦ κοινωνήσω. 

1062. ΟΤᾺΝ ΓᾺΡ ΕΝ ΚΑΚΟΙΣ. παρὰ τὸ Ὁμηρικόν" ΕΑΝ 
32.) ἈχϑΝν δέ τε νήπιος ἔγνϑι 

1064. τὸ ΑΝΩΘΕΝ ἢ τόπε, ἢ χρόνα ἐςίν" ἄνωθεν ἐκ φύσεως, ἢ 

τοὺς ἐν τῷ ἀέρι. Οἰκεῖον δὲ τῷ Χορῷ ἀγανακϊοῦντι ἐπὶ τῇ Κλυταιμ- 

γήςρᾳ; τὸν περὶ τῶν ἀλόγων ἐνταῦϑα πταραλαδεῖν λόγον, ὅτι ἐν τοῖς 

ἀλόγοις ζώοις φυσική τις ἐςὶ φιλοςοργία" ἣ δὲ Κλυταιμνήςρα ἄςοργος, 

1035. ΜῊ ΠΑΘΗΣ ΤΟΔΕ. τὸ 
ἐκῦσαι ὦ ἐπαινέσεις. 

1041. ΑΛΛ᾽ ΟΥ̓Ν ΕΠΙΣΤΩΏ. εἰ 
μὴ ἐχϑαίρεις με; ὠλλὰ ἐπίςασο. 

1048, ΤΩ Σῷ ΔΙΚΑΙΡ, τῷ νο- 
μιζομένω ὑ ὑπὸ σὰ 5 δικαίω. ἩΤΉΣΗ ΣΥ 

ΝΩ͂Ν, ἡγεμονεύσεις ἡμῶν, ἡμεῖς δὲ δ- 

λονότι ἀκολεϑήσομεν. Ἡγϑμαι, τὸ ἡ- 

γεμονεύω Γ ὁδηγῶ, ἔ; ἔχει τὴν σύνταξιν 
ἀπὸ δοτικῆς εἰς αἰτιατικὴν, οἷον ἡγα- 

μαΐ σοι τὴν ὁδόν. 
1050. ΕΙ ΠΟΙΉΣΕΙΣ ΤΑΥ͂Τ᾿, 
ἤγεν ἃ βούλει. ἘΠῚ ΑἸΝΈΣΕΙΣ ΕΜΕ, 

. ἀπὸ πείρας δηλονότι γνοῦσα τὸ ἀπο- 
(ησόμενον κακόν. 

1053. οὐδαμῶς" οὐδὲν γάρ ἔσι 
μᾶλλον μεμισημένον βελὴς κακῆς, γε 
δηλονότι καλῶς βελενομένη, οὐ βολεύ- 
σομαι ἑτέραν βελὴν χακῆν. ΦΡΟΝΈΙΝ, 

ξέργειν, Φρονῶν τὸ νοῶ" καὶ φρονῶ τὰ 

τῷ δεῖνος, τοτέςι σέργω ΟῚ ἀποδέχον 
μαι, 

1059. ἩΜΕΙΡΟΥ͂ΞΆ ΤΥΓΧΑ- 

ΝΗΣ, ἀντὶ Ὁ ἐπιϑυμῃς. Ἱμείρομαι, 

τὸ ἐπιθυμῶ, καὶ ἱμείρω «ποιητικῶς τὸ 
αὐτό. 

1062. ΦΡΟΝΈΙ ΤΟΙΑΥ͂Θ᾽, Φρο- 

γῶ, τὸ φρόνησιν ἔχω, ὠμεταδάτως" τὼ 

φρονῶ τόδε, ἀντὶ ὶ γοῶ, μεταξαϊικῶς. 

1064. ΤΟΥΣ ΑΝΏΩΘΕΝ, τοὺς 

ἄνω, τετέςι τοὺς ἐν ἀέρι. ΤΡΟΦΑΣ 
ΚΗΑΔΌΜΕΝΟΣΑΝ φροντίζοντας ὑκεῖ- 

γοίς» ΑΦ᾽ ὩΝ αὐτοί τε ΒΔΑΣΤΩ- 

ΣΙΝ, ἤ ἤγεν ψεννηϑῶσμ ἀφ᾽ ὧν τε ὠφέ- 

λειῶν ρας ἈΠΟΙΝΗΤΟΙ, ἀτιμκώ- 

ρῆῖοι, ἐ ἐσόμεθα δηλονότι, Ὦ ΧΘΟΝΙΑ. 
ὦ φήμη βρόδϊων καϊαβόησον. ΧΘΟΝΊΑ, 
ἀντὶ φ κάτα χϑονία" τὸ δὲ καΐαχϑο- 

νία αὐτὸ ἐπιῤῥημαῖικῶς, ἢ Ἴγὲν ἐν τοῖς 

καταχϑονίοις, ὥσπερ, ταχὺς ἦλθεν, 
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Τὸ δὲ ἑξῆς" Τί τοὺς ἄγωϑεν φρονιμωτάτες οἰωνοὺς ὁρῶνϊες καλῶς κη- 

δομένες τῆς τροφῆς, ἀφ᾽ ὅτων τὲ ἂν βλαςῶσι» κοὴ ἀφ᾽ ὧν ἂν ὄνησιν εὕ- 

ρωσιν" ἐπὶ τῶν τέχνων τὰ δύο' ἀφ' ὧν τ᾽ αὐτοῖς βλαςῶσι τὰ τέκνα, 
ἀφ᾽ ὧν τε. κοὴ ὄνησιν εὕρωσι. Λέγοντοι δὲ οἱ πελαργοὶ γεγηρακότας 
τοὺς γονεῖς βαςάζειν τοῖς τοϊεροῖς, ἕως ὅτε περοφυήσωσι. ΤΕΛΟΥ- 
ΜΕΝ. καλῶς ὁ Χορὸς κοὴ ἑαυτὸν συγκαταλέγει, ἵνα μὴ δοκῇ φορτικὸς 
εἶναι τούτοις, καϑ' ὧν τὸν λόγον τοεποίητοι. 

1071. ΟΥ̓Κ ΑΠΟΝΗΉΤΟΙ. ἀντὶ τοῦ, οὐκ ἐπὶ πσολὺ ἔσονϊοι! ἀϑῶοι 
οἱ περὶ Αἴγιδδον καὶ Κλυϊαιμνήςραν. Ὡ, ΧΘΟΝΙΑ, οὐ τὴν ἐπίγειόν 
φησιν, ἀλλὰ τὴν κατὰ γῆς χωρῆσοι δυναμένην. ΤΟΙΣ ΕἘΝΈΡΘ᾽ Α- 
ΤΡΕΙΔΑΙ͂Σ. ἢ ̓Αγαμέμνονα, ἢ ̓Ορέςην" δοκοῦσι “γὰρ αὐτὸν τεϑνητ 
κένω. ΑΧΟΡΕΥ͂ΤΑ. ἐφ᾽ οἷς οὐκ ἄν τις χορεύσειεν. ΟΝΕΙΔΗ δὲ, 
τὰ πένϑιμα ὀνείδη" ἐπειδὴ ὄνειδος ἦν τῇ Κλυϊαιμνήςρᾳ ἐπιχαίρειν Ὀ- 
ρέςῃ- 

1076. ΟΤΙ ΣΦΙΣΙΝ ἨΔΗ. ἡ ἀπότασις τρὸρ τὴν Κλυταιμνή- 

ςραν' ἄγγειλον οὖν, φησὶν, ὅτι τὰ κατ᾽ οἶκον γενόσηκε, κοὴ οὐκ ἔς!ιν 
ὑγιῆ. ΟΥ̓Κ ΕΤ᾽ ΕΞΙΣΟΥΤΑΙ͂. οὐκ ἔτι ἴσα φρονοῦσιν, ὡς ἐν φιλίᾳ 

διοιτώμενοι!" ἀλλὰ ςασιάξεσι πρὸς ἀλλήλας. ΞΑΛΕΎΥΕΙ, κινδυνεύει" 
ἐκ μεϊαφορᾶς τῶν νηῶν" μόνη δὲ αὐτὴ ἐφ᾽ ἑαυτῆς χωρὶς ἀγκύρας. 

1081. ΤῸΝ ΑΕἸ ΠΑΤΡΟΣ. λείπει ἣ τοερί: περὶ τοῦ πτατρὸς 
ςενάχεσα, ὡς τὸ Ὁμηρικόν" (Ἰλ. Χ. 424.) 

Τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομαι, ἀχνύμενός περ, 
Ὡςς ἑνός. 

Τὸ δὲ ἑξῆρ ἀεὶ τὸν τοῦ πατρὸς μόρον ςενάχεσα" ἢ ΤῸΝ ΑΕἸ, εἰς τὸν 

ἀεὶ χρόνον. 
1084. ΟΥ̓́ΤΕ ΤΙ ΤΟΥ͂ ΘΑΝΕΙΝ ΠΡΟΜΗΘΗΣ. πρόνοιαν οὐκ 

. ἔχϑσα τοῦ μὴ ἀποϑανεῖν, ὅ ἐςτιν ἀφειδοῦσα τῆς ἰδίας ψυχῆς» ᾧ ῥιψοκιν- 

δυνοῦσα. ΤῸ ΤῈ ΜῊ ΒΛΈΠΕΙΝ ἙΤΟΙ͂ΜΑ. ἑτοίμη αὶ τῆς ὄψεως 

ςἐρεδγαι. τατέςιν ἀποςερηϑῆναι τῶν ὀμμάτων" ἀντὶ τοῦ, καὶ ἀποϑανεῖν. 
ἑτοίμη, κοὴ ζῶσα κολάξεδ)οι" καὶ τοῦτο λέγει ΔΙΔΥΎΜΗΝ ἘΡΙΝ- 
ΝΥ͂Ν. Ἢ ἐπὶ τοῦ ϑανάτε τὰ δύο" ἑτοίμη μὴ βλέπειν αὐτοὺς, ἀλλ᾽ ἐν 

͵ 

ἐντὶ Ὁ, 5, μἕὲ τώχες. ΤΟΙΣ ΕΝΈΡΘ᾽, κυρίως ἐπὶ νεὼς λέγεται, ὅταν ἐπ᾿ ἀγ- 
τοῖς κάτω" τὸ ἔγερϑεν, τὸ κάτωϑθεν δὴ- 
λοῖ κατὰ τὴν ἀκολεϑίαν τῶν εἰς ϑὲν 

ἐπιῤῥημώτων' ἐνταῦδα ἢ ἀντὶ τῷ κώτω 
λαμβάνεται. 

1078. ἘΞΙΣΟΥ͂ΤΑΙ, ἤγθν συμ- 
(αίνει, συμφωνεῖ, ὁμογνωμονεῖ, ΠΡΟ- 
ΔΟΥΟΣ, «ροδεδομένη, καταλελειμμέ- 

νη. ΣΑΛΔΕΥΎΕΙ, κινεῖται. Τὸ σαλεύειν 

χύρας κινεῖται Ὁ ἀςατεῖ. ΤῸΝ ΑΕ, 

Χρόνον δηλονότι, ΠΑΝΟΔΥ͂ΡΤΟΣ, δὲ 

παντὸς ὀδυρομένη. ΜῊ ΒΛΈΠΕΙΝ, 
ἤγεν μὴ ζῶν. ΔΙΔΥ͂ΜΑΝ ἘΡΙΝΝΎΝ, 
ἤγεν δύο ἐπικαταρώτες καὶ ἁποτρος- 
παίως ἀνθρώπες, δ΄ Αἴγιῶδον καὶ τὰν 
Κλυταιμνήςραν, 
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σκότει γενέδναι τοῦ ϑανάτε, ἐν τῇ αὐτῇ ἐριννύϊ γενομένη τῷ ̓ Αγαμέμ.- 
γον! ὅ ἐς! διπλῇ ἐρινγύς. ΓΑλλως" ΔΙΔΥ͂ΜΑΝ ΕΡΙΝΝΥ͂Ν, Αὐγιόϑον 
δὲ Κλυταιμνής ραν. 

1000. ΝΩΝΥΜΝΟΣ. νώνυμνος τῆς εὐκλείας ϑέλων γενέδγοαι. ὯΣΣ 
ΚΑΙ ΣΎ, ὅτω καὶ σὺ, ὦ παῖ, εἵλου τὸν αἰῶνα πάϊκλαυϊον. ΚΟΙΝΟΝ, 
διηνεκῆ τὰ κοινὸν ἐπὶ παντὸς αἰῶνος ἑαυτῆς. ΚΑΘΟΠΛΙΣΞΑΙ͂ΣΑ. καῖα- 

᾿πολεμήσασα τὸ αἰογρὸν καὶ νικήσασα" οἷον τὸς ἐχθρὸς καϊαγωνισα- 

μένη. : 
1101. Α ΔῈ ΜΈΓΙΣΤ᾽ ΕΒΛΑΣΤΕ,. ἃ δὲ φυσικὰ καὶ μέγϊτα νό- 

μιμα ἔδλαςε, τούτων ἀποφερομένην τὰ ΑΡΙ͂ΞΤΑ. Ἢ ἘΡΙΣΤΑ, ἀμ- 
φηρίξῳ τῇ εὐσεβείᾳ τῇ τοῦ Διός" ἢ ἐριςὰ τῇ εὐσεδείᾳ, ἦ ἄν τις ἐρίσειεν, 
ἀντὶ τοῦ τοερισπεδάςῳ προσφερομένην τῇ εὐσεβείᾳ τὰ νόμιμα, ἀντὶ τοῦ, 
μετὰ εὐσεδείας τοράτϊεσαν. ΤΑ ΔΙΟΣ. γράφεῖαι ΖΗ͂ΝΟΣ, 

1104. ΑΡ’ Ω ΓΎΝΑΙΚΕΣ. Ορέξης «πάρες! σὺν τῷ ΤΠυλάδῃ κο- 

ὌΡ' τὰ λείψανα τῶν ἐν ἐναήμφν φρεηρ ὀςῶν ἑαυτοῦ" ϑαυμαςὴ δὲ ἣ οἱ- 

κονομία τοῦ ποιητοῦ, μὴ ἅμα τῇ ἀπαγγελίᾳ τοῦ ϑανάτα κομίσοι τὰ 

λείψανα, ἵνα εὔλογος τορόφασις γένηϊο! τῆς τοταρόδε τῷ ̓ Ορέςῃ, καὶ παρ᾽ 
αὐτὰ ὁ ἀναγνωρισμὸς πρὸς αὔξησιν τοῦ πάϑες. 

1107. ΓΞΤΟΡΩ, γράφεται ΜΑΣΤΕΥΏ. 

1108. ΑΖΗΜΙΟΣ, ἀληϑὴς καὶ οὐχ ὑπέχων ξημίαν τοῦ ψεύδες. 

1128. ΕἸΠΕῈΡ ΤΙ ΚΛΑΙΕΙ͂Σ, ἀξιοπίςως ἄγαν ᾿Ορέςης φιαλορός 

ἔς!ν9 ἐν οἷον δεῖ ἄγγελον εἶναι, κοὴ συναχϑόμενον τοῖς ἀτυχήμασιν 

Ἐξ) ὅτε, 

“- 

1088. οὐδεὶς ὠπὸ 5 ἀγαδὼν. διὰ 
τὸ ζν δυευχῶς ϑίλει ἃ ἀτιμῶν σοιῆσαι 

τὸ κλέος τῆς εὐγενείας ἀνωνύμως, ἤγεν 

ἐν αφανείᾳ. Αἰρχύνω σε; προφέρων σοι 

τὰ ἐγκλήματα" τὸ αἰοκύνω τινα, ὅταν 

αἰχρὰ πποιὼ ἐγὼ, ὃ δὲ συμμετέχει τῆς 
αἰρχύνης αὐτῶν, ὡς πατὴρ τὸ υἱὸς, ἢ 
συγγενὴς ἁπλῶς, ἢ τοιῶτό τι, καϑὸ 
λέγετα; ἐνταῦθα τὸ ἘὙΥΚΛΕΙΑΝ ΑἹ- 
ΣΧΎΥ͂ΝΑΙ ΘΕΛΕΙ͂, ἤγεν ὁ ϑέλει ἀνοΐ- 
κει τῆς εὐγενείας ποιεῖν, ὡς ἄτιμον 

γίνεδδαι τὴν εὐγένειαν αὐτῷ τὸ ἔλατ- 
τϑόϑαι, ΠΑΓΚΛΑΥ͂ΣΤΟΝ ΑἸΏΝΑ, 
διηνεκῆ ϑρῆνον ἔχοσαν ζωήν. ΔΎΟ 
ΦΕΡΕΙ͂Ν, ὦσε ἀπεφέρεδθαι. 

1ορό. εἴϑε ζώης. ἐπάνω ΩΣ ἐχϑρῶν 
κατὰ χεῖρα, ἀντὶ τῷ ἰσχὺν, καὶ κατὼ 

πίλδτον; καθ᾽ ὅσον νῦν ὑπ᾽ ἐξοσίαν ἐχεῖ- 

γων γαΐεις. ΦΕΈΡΌΜΕΝΑΝ ΑΡΙΣΤᾺ; 

τ τε 

τότων ἀποφερομένην τὸ κράτος, τούϊέξιε 
τὸ Ἐπὶ τότοις κρώτος. ; 

1110. ΚΟΙΝΟΠΟΥ͂Ν. τὴν ἔπι» 

ϑυμητὴν παρουσίαν ἡμῶν, Ἔ ὃμδ ὄδοι- 
πορησάντων. 

111Ὲ. ΗΔδ᾽ ΕἸ ΤΟΝ. αὕτη ἡ Ἠ- 
λέκτρα, εἰ Ὁ ἀγχιτία, Σ συγγενῆ» 

εἰσαγγέλλειν πρέπον ἐς, 

1116. ΤΗ͂Ν ΣΗ͂Ν ΚΛΗΔΟΝ᾽, 
ἣν ἤκοσας σὺ φήμην. 

1110. τὸ ΦΈΡΟΝΤΕΣ ἐνταῦϑα 
τὸ ἁπλῶς βαςάζοντες δηλοῖ" τὸ δὲ χο- 

μίξειν, τὸ Ἐ ὠπεςαλμένον διασώξειν. 
1122. ΠΡΟΧΕΊΙΡΟΝ, ἀντὶ ὅ', ἐπὶ 

χεϊρων.- 

1125. Ὦ ΞΕΙ͂ΝΕ. τὸ ἑξῆς" πῃ 
τόδε τὸ ἀγγεῖον κρύπῆεν αὐτὸν, δός μοι 
γῦν, πρὸς ϑεῶν, ὥφε λαξεῖν εἰς χεῖκ 

“πὶ 
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1129, ΔΟΘ᾽. εἰκὸς αὐτοῖς ἕπεδγαί τινας" ποεριπαϑῶς δὲ λίαν τὸ Η͂ 

ΤΙΣΈΣΤΙ: 
.1138. ΨΥΧΗ͂Σ ΟΡΕΞΤΟΥ ΛΟΙΠΟΝ. λοιπὸν μνημεῖον. Τοῦτα 

δέ φησι λαδοῦσα τὸ τεῦχος" ὑπερφυῶς δὲ ἔχει τῇ διαϑέσει, λαθοῦσαν τἢ 
βαςάξεσαν τὰ ὀςἃ ὀδυρέδδωι. ΟΥ̓Χ ὩΝΠΕΡ ΕΞΕΠΕΜΠΟΝ, 

Ὅμηρος" (Ἶλ, Τ. 288.) 
Ζωὸν μέν σε ἔλειπον ἐγὼ, κλισίηϑεν ἰοῦσα. 

1148. ΣΗΣ ΚΑΞΙΓΝΗΤΗΣ ΔΙΧΑ. οἷον τῆς μόνης σα κήδομέ- 

ψης" ὅλα δὲ ἐπιτέταϊαι τῷ π“άϑει, διὰ τὸ παρεῖναι τὸν ᾿Ορέφην" ὡς κοὺ 
Πηνελόπη τταρόνϊα ᾽Οδυσσέα ϑρηνέϊ παρ᾽ Ὁμήρῳ, ἐν οἷς φησί: (δ. ΥΤ', 
209.) Κλᾳιούσης ἑὸν ἄνδρα «ταρήμενον' ἐνθάδε δὲ δίκαιον δηλοῦδ)οι, 
ὅτι ἀδελφὴ αὐτοῦ ἐςὴν ἡ ἐν τῷ λόγῳ" ἀγνοῶν γὰρ αὐτὴν ᾿Ορέςης, ἀπο- ' 

λοφυρομένην γνώσεται. ' 
1151, ΟΥ̓́ΤΕ ΓᾺΡ ΠΟΤΕ. οὐ γὰρ ἧς, φησὶ, τῆς μητρὸς ποτὲ ἢ 

τὰ ἐμοῦ μᾶλλον, ἵνα ἐπὶ τοῦ ΗΣΘΑ διαςείλωμεν: οὐκ ἤδϑδα τῆς μηϊρὸς, 

ἀλλὰ μᾶλλον καὶ ἐμοῦ" οἷον ἐγώ σοι μᾶλλον ἥμην μήτηρ; ἤπερ ἡ Κλυ- 

ταιμνήςρα" τὸ δὲ ΦΙΛΟΣ,, ἀντὶ τοῦ ὄφελος. "Αλλως" οὐκ ἧς τῆς μητ 

τρὸς φίλος μᾶλλον ἢ ἐμοῦ" ἀντὶ τοῦ, ὁ τῇ μητρὶ ποροσέκεισο μᾶλλον" 

ἄμεινον δὲ τὸ ἕτερον διὰ τὴν ἡλικίαν τοῦ ᾿Ορές 8, ἐφ᾽ ἧ τὸ φίλον εἶναι ἢ 

αὐτὸν, ὶ διακρίνειν τινὰ τότε ἐκ ἐνεχώρει" μικρὸς γὰρ ἦν. 
1177. ΘΝΗΤΟΥ ΠΕΦΥΚΑΣ ΠΑΤΡΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ. πιϑα- 

1182. ὦ ὑπόλομπον μνημεῖον τῆς 
ζωῆς τῷ ̓Ορέσει, Ὥ φιλτώτε αγθρώπων 

“αρ᾿ ἐμοὶ, ὡς σε ἐδεξάμην ἀπὸ Ἵ τλ- 

σίδων, ὧν ἤλπιζον δηλονότι, οὔ Ἔ αὐ- 

“τῶν ἐφ᾽ αἷς ἣν ἐξέπεμπον. “Δέχομαι 

ἁπλῶς, τὸ τὲν ἐρχόμενον. εἰς ἐμὲ λαμ- 

(ξώνω" εἰσδέχομαι δὲ, ἐστὶ οἰκίας, ἢ 

λιμένος, ἢ ποιούτει τινός. 

1140. ΤῊΣ ἘΜῊΣ πΑλΑὶ 
ἉΡΟΦΗΣ. ἕνεκα τροφῆς, ἧς ἔτρεφον 
ἐγώ σε σάλα!. ΑΝΩΦΕΛΗΤΟΥ͂, μὴ 

ὠφελείας τινὸς ἀπολαυσάσης. ᾿Ανω- 

φέλητος, ὃ μὴ ὠφελημένος" ἀνωφελὴς 

δὲ, ὃ μὴ ὠφελήσας. 

1152. ΦΙΔΟΣ λέγεταί τις τινὸς» 
ε ὅτι φιλεῖ αὐτὸν, καϑὸ λέγεται ἦν- 

ταῦϑα, ἢ ὅτι φιλεῖται ὑπ᾿ αὐτὸ" ἀμ 

Φότερα γὃ δηλοῖ ἡ λέξις, ὡς ἐν τϑτοις. 
Λεκιανῶ, 38.) 
Μὴ παίων, φίλος εἶ ϑγητοῖς, Φίλος 

εἶ μακάρεσσιν" 

ἈΑν «Ἰαίσῃς, ὀδεὶς ἔ ἔτι σοι Φίλος. 

ἤγεν ὀδεὶς ἔτι φιλίως διάκειται «ὃς 

σέ. ΟἹ ΚΑΤ᾽ ΟΙΚΟΝ ΗΣΑΝ σοι 
φίλοι μῶλλον Ω ἐγώ. ΤΡΟΦΟΣ, ἐσπιτ 

μελητὴς ἡ οἰναϊροφῆς, ΣΟΙ ΠΡΟΣΗ- 
ΥΔΩΜΗΝ, ὑπὸ σὰ ὠνομαζόμην. 

1157. ΘΥΕΛΔΑ, ἡ κοινῶς ὥνε- 
μοξάλη. ΜΑΙΝΈΤΑΙ ὙΦ᾽ ἩΔΟΝΗΣ, 
ὑπερβολικὴν ἡδονὴν ἔχει. ΑΜΗΤΩΡ, 
κακομήτωρ, 

1164. ΠΡΟΎΠΕΜΨΕΝ, ἀντὶ τῷ 
ἔπεμψεν προπέμπω γδ, τὸ ἔμπροδεν 
πέμπω, ἢ «πρότερον, ὁ τὸ ὀψικεύω" ὃ ὃς 
ἔπεμψεν ἐμοὶ σποδὸν "ὦ σχιὰν μηδὲν 
ὠφελοῦσαν ἀντὶ φιλτώτης μορφῆς. 

1168, Ω ΔΕΙΝΟΤΑΤΑΣ. ὦ φίλ- 
τῳ ὃ ὁ πεμφϑεὶς χαλεπωτάτας. ὁδὸν 

ἀντὶ τῷ χαλεπωτάτην ὁδόν" ταύτην 3 

λέγει, ἣν ἐπέμφθη γεκρός. 1 ΚΑΣΙΤΝΗ- 
,,ἸΤΟΝ ΚΑΡΑ, ἀδελφικὸν κάρα, σερ- 
Φραςικῶς, ὦ ἀντὶ τϑ ὃ ἀδελφέ, 
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γῶς ποροσκέϊτωι τὸ ὄνομα τῆς Ἤλέκτρας, ἵνα μάϑῃ ᾿Ορέφης" οὐ γὰρ 
μόνη ἣν αὐτῷ ἀδελφή" τοῖς δὲ κοινοῖς βοηϑήμασι χρῆτοι ὁ χορὸς ἐν τῇ 

«παρηγορίᾳ. 
1180. ΦΕῪ ΦΕΥ͂ ΤΙ ΛΕΞΩ,. ἀναγκαῖον ἐμφανιδϑῆναι τὸν ἸΘρής 

ξην" διεφϑάρη γὰρ τὸ συνεχϊικὸν τῆς ὑποϑέσεως, σιωπῶντος αὐτοῦ. 
ΓΛΩΣΞΗΣ. γράφετω ΓΝΩΜΗΣ. 

1184, ΤΟΔ᾿ ΕΣΤ᾽ ΕΚΕΙΝΟ. τοῦτο δύναῖαι μὲν κοὴ ἡ Ἠλέκτρα 
λέγειν" εὐπρεπέςερον δὲ τῷ Χορῷ περίκειται» ἵνα μὴ τοερὶ τοῦ ἑαυτῆς 

εἴδες εἴπῃ τι' ϑαυμαςῶς δὲ τὴν μὲν Κλυταιμνήςραν ἀπὸ τοῦ λαμπροῦ 
ογήματος ὁ ἄγίελος ἐγνώρισεν" οὗτος δὲ οὐ γινώσκει τὴν ᾿Ηλέκϊραν, διὰ 
τὸ κεκακὥδδοι τὸ σῶμα. 

1100. ὯΔ’ ἘΠΙΞΚΟΠΩΝ ΣΤΕΝΕῚΣ. 
καϑορῶν ςενάξεις. 

ἀντὶ τοῦ, ἀμφ᾽ ἐμοὶ 

1102. ΕΝ ΤΩ ΔΙΕΤΝΩΣ. ἐν τίνι; ἢ διὰ τί ; ποίῳ λόγῳ εἰρη- 
μένῳ τοῦτον νι τὸν λόγον ; 

1109. ΤΗΔΕ, εἰς τοῦτο. 

1200. ΜΗΤΡΙ Δ᾽ ΟΥ̓ΔΕΝ ΕΞΙΣΟΙ. οὐκ ἴσα πράτϊει τῷ τῆς 
Ἀητρὸς ὀνόματι. 

1218. ΠΡῸΣ ΔΙΚΗΣ. ἡ πρὸς ἀντὶ τῆς μετά. 

1180. ΛΟΓῺΝ ΑΜΗΧΑΝΩΝ, 
ἤγον Ἔ ἀμηχανέντων, ἀπόρων. 

1182. ΤῚ δ᾽ ΕΣΧῈΣ ΑΛΓῸΣ, 
«ρρὸς τί τἤλγησας ; ἀπὸ κοινοῦ ἢ πρό- 
ϑεσις. 

1183. Ἡ ΣΟΝ. τὸ «“ᾶν οὕτως" 
ὥρα σὺ ὑπάρχεις ἡ ἔνδοξος Ἦλέκ- 

5ζα; 
1186.. ΤΙ ΔΗ, διὰ τί δή. ΣΤΕ- 

ΝΕΙ͂Σ ΤΑΔΕ, σενάξεις τούτους τοὺς 

τ»αγμούς, ΑΘΕΩΣ, ἔξω τῶν ϑείων 

γόμων. 
1188. ΔΥΣΦΗΜΕΙΣ, κλιαζεις, 

Ἐλεδινολογῇ» κακολογεῖς, Ἤτοι τὰ 

δύσφημα, ταῦτα, ἃ λέγεις» ἐμοὶ Ὁ ὃκ 

ἄλλῳ τινὶ ἁρμόζει. 

1180. ΦΕΥ͂ ΤῊΣ ἀγαμα τὸ δὺ- 
συχῶς ἀναϊροφῆς, ἣν οἰνετρείφης. ΕΠι- 
ΣΚΟΠΩ͂Ν, ἐμδλέπων, μὲ ὲ δηλονότι. 

1102. ἐν τίνι τ΄ ὑπ᾽ ̓ἐμϑ εἰξημένων 
λόγων διέγνως τοῦτον, ἤγεν ὅτι οὐδὲν 
ἐγίγνωσκες ἀπὸ τῶν σὼν δυευχιῶν; 
ἘΜΠ ΡΈΠΟΥΣΑΝ Ἢ ἐνηρμοσμένην, πε- 

εἰφανῆ ἦσαν ἰν πο)λαῖς λύπαις. Δια- 

πρέπει, ἐντὶ 9 3 αλάμπει' ἐμπρέποι 
δέ τι τινὶ, ἀντὶ τῷ περιφανής ἐξιν ἐν 

ὑκείνω. ΠΑΥ͂ΡΑ, ὀλίγα ἀπὸ τῶν ἐμῶν 

δυξυχιῶν. ἘΧΘΙΩ, μᾶλλον μεμιση- 
μένα. 

1106. ΟΘ᾽ ΟΥ̓ΝΕΧ΄. τοῦτο τὸ 
ἔχϑιον, ὅτι εἰμὶ τοῖς φονεῦσι σύνροφος, 
ἤγεν συνδιαιτωμένη. 
1100. ΤΙΣ ΓΑΡ. ὁ ΓᾺΡ ἐντὶ δ’ 
δέ τίς δὲ διὰ τῆσδε ὃ ἀνάϊκης παρῶ- 

κεῖ, ἕλκοι σε; ΟΥ̓ΔῈΝ ΕΞΙ͂ΣΟΙ 

ἑαυτὴν μητρί" κατ ̓  οὐδὲν ἐξισθῦ), ἤ[ων 
ὁμοιῶται μητεῖ. ΧΕΡΣΙΝ Η ΛΥΜΗ 
ΒΙΟΥ͂. κακώσει χειρῶν, ἤγῶν δια κα- 
κώσεως 'χειρῶνν ἢ διαὶ κακοπαϑείας 
φϑειρόσης τὴν ζωήν; 

. 1208, Ο ἘΠΑΡΗΞΩΝ, ἤγεν ὃ 
ἀρήξων, ὃ βοηθήσων. 

1206. ΙΣΘ᾽ ΕΠΟΙΚΤΕΙΡΑΣ, 
γίγνωσκε ἐλεήσας. ΞΥΤΓΕΝΗ͂Σ ΠΟ- 
ΘΕΝ, ἀπό τινος μέρθς) οὐ τόπο, ὠ)λαὶ 
γένες. 

1214, ΜῊ ἜΕΛΗ, ἤγεν ἀφέλῃ, 
φερήσης. 
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1221. ΟΥ̓ΤΩ͂Σ ΑΤΙΜΟΣ. ὥςε μηδὲ ὀνομάζειν αὐτὸν δηλονότι, 
1222. ΤΟΥ͂ΤΟ Δ’ ΟΥ̓ΧῚ ΣΟΝ. οὐ σοὶ ποροσῆκον. 

1224. ἨΣΚΗΜΕΝΟΝ, κατεσκευασμένον: ἀσκήματα γὰρ, τὰ 

κατασκευάσμαῖα. 
1238. ΣΦΡΑΓΊΔΑ, τὸν δακΊόλιον. 
1286. ὦ ΦΘΕΙΓ Ν᾽. λείπει φίλτοῖον. 

1245. ΤΌΝΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ, ἀντὶ τοῦ ἑνικοῦ, γονὴ σώματος ἐμοὶ 
φιλτάτε, τοῦ ᾿Αγαμέμνονος. ἘΠΔΈΘ᾽ ΟΥΣ ἘΧΡΗΖΕΤΕ,, ἀντὶ τοῦ 
ἐμέ. 

1249. ΣΙΤ᾽ ἘΧΟΥ͂ΣΑ ΠΡΟΣΜΕΙ͂ΝΕ. ἀντὶ τοῦ, σίγα ἕως ἂν 
κατὰ νοῦν ἀποδῇ τὸ σἂν. 

1260. ΤΙ Δ᾽ ἘΣΤΙ ; παράκειτοι ἑκάςῳ τὸ οἰκεῖον" ἣ μὲν γὰρ 
γυνή τε οὖσα, καὶ πσαρὰ προσδοκίαν εὐτυχοῦσα ϑρασυτέραι ἐςίν" ὁ δὲ 
ἡτῖον ἀσφαλὴς, διὰ τὸ νῦν τορῶτον ἐπιχειρέϊν τοιούτῳ κινδύνῳ. 

1252. ΑΛΛ᾽ ΟΥ̓ΤΑΝ ΑΡΤΕΜΙΝ. ἥ ἀπότασις τορὸς Κλυταιμ- 

γήςραν" ὅρα δὲ, εἰ οἰκεία ταῦτα τῇ Ἡλέκτρᾳ, «πσαρόντος ᾿᾽Ορέςε, ὁπότε 
καὶ μόνη οὖσα τοσοῦτον ἐδρασύνετο. 

1257. ΟΡΑ ΓῈ ΜΕΝ ΔΗ. ἐπὶ τὴν Κλυϊαιμνήςραν τείνων φησὶν» 
ὅτι τὸν ᾿Αγαμέμνονα ἀνεῖλεν. Ὁ 

1260. ΑΝΈΦΕΛΟΝ ἘΠΈΒΑΛΕΣΣ ἐπείπερ ὑπέμνησεν αὐτὴν τῆς 

τοῦ τοατρὸς «ἀναιρέσεως διὰ τῶν προειρημένων δύο ςίχων, φησὶν ὅτι ἐνέ-- 
βαλές μοι κακὸν ἀνέφελον, καλυφϑῆναι μὴ δυνάμενον, ἀσκίαςον, ὡς εἰ 
ἔφη διάδηλον κακὸν, ὑπὸ μηδεμιᾶς νεφέλης κρυθῆνοαι δυνάμενον. ΟΥ̓́ 

εν 

1221. ΑΤΙΜΟΣ, ἤγδβν ἀναξία. 
1242. ΜΉΧΑΝΑΙΣ ΣΕΣΏΣΜΕ- 

ΝΌΟΝ. ἡνωμένον τῶτο δηλῶται σαφέςε- 

ρον" οἷον, διὰ μηχανῆς καὶ ἀποθανεῖν 

δόξαντα »ἢἡ ζῶντα" διηρημένον δὲ, τὸ δὲ 
διὼ μηχανῶν δόξαντα ἀποθανεῖν, τὸ 
δοκεῖν ἔχει, ὦ μὴν τὸ τὸ διαὶ μηχανῶν 
σεσωσμένον. Σώξω τινὰ, ἀντὶ ξ΄ σωτὴρ 
αὐτοῦ γίνομαι, γα δύομαι αὐτὸν, ὅτε 
»ὶἡ ἀπὸ αἰτιατικῆς εἰς γενικὴν ἔχει τὴν 
σύνταξιν, ὡς τὸ ῥύομευ" οἷον, σώζω σε 
φόνθ, ἀντὶ τῷ ῥύομαι σε ἀπὸ φόνου" 
σώξω, ντῦ τὸ φυλάσσω" Ὁ σώζεταί τις 
ὑᾳό τινος σώζοντος αὐτόν" νυἢ σώξεται; 

εἰντὶ τῷ φυλώσσεται" τὸ ἔτι σώζεται, 
ἀντὶ 5 ζῦ, καϑὸ λέγε ἐνταῦϑα. 

1248. ΚΑΊ ΣΥΜΦΟΡΑΙΣΙ, 
ἤϊον ἐπὶ τῷ συμξεξηκότι. ΤΈΓΗΘΟΣ 
ἘΡΠΕῚ ΔΑΚΡΥΟΝ, χαρᾶς δώκρυον 

χεῖται. 
1245. Τῷ ΤΌΝΑΙ. ὦ γονὴ σώμα" 

τος φιλτώτε παρ ἐμοί" περιφραςικῶς, 
ἀντὶ τῷ γέννημα φιλτώτα παρ᾿ ἐμοὶ, 
ἤγον ᾿Αγαμέμινονος. 

1258. ΤΑΝ ΑΕΙ ΑΔΜΗΤΑΝ, 
τὴν ἀεὶ ἄφθορον, ἦγεν παρϑένον. ΑΞῚΞ 
ὩΣΩ ΤΡΕΣΑΙ, ἄξιον νομίσω φοξη- 
ϑῆναι. 

1260. ᾿ΑΝΈΦΕΛΟΝ, φανερὸν, 
ἀνακεκαλυμμένον, ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ 
μὴ ὑπὸ νεφελῶν κεκαλυμμένον ἀέρος. 
ἘΠΕΒΑΛΕΣ, ἀνέμνησως" ἐπιξώλλω, 
τὸ ἐπιτυγχάνω" ἐνταῦϑα δὲ ἐπέξαλες, 

ἀντὶ τῷ εἰς γνῶσιν ἤγαγες; τουτέςιν 
ἀνέμνησας. ΚΑΤΑΛΥΣΙΜΌΝ, ἀῷφα- 
νιδδῆναι δυνώμενον. ΛΗΣΟΜΈΝΟΝ; 
ἀντὶ τοῦ ἐπιληδδησόμενον, τοτέςιν Ἐπτ- 
ληδδῆναι δυνάμενον. ᾿ 



ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΛΥΣΙΜΟΝ, ΟΥ̓ΔΕΠΟΤῈ ΛΗΞΌΟΜΕΝΟΝ, οὐ 
καταλυόμενον" ὁ δὲ νοῦς" λήϑης τυχεῖν μὴ δυνάμενον. 

1264. ΟΥΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΡΑΖΗ. ὅταν ἐπιτρέπῃ ὁ καιρὸς καὶ 
καλῇ" ἢ ὁπόταν ἡ παρβσίᾳ τούτων ἧ, καὶ ὁ καιρὸς ἐπιήήδειος". τὸ γὰρ 
διεξιέναι τὰ κατὰ τὸν ᾿Αγαμέμνονα, δ ὄχλϑ ἦν τοῖς ϑεαϊαῖς ἐπιςαμέ- 

γοις τὸ πᾶν, καὶ περιμένεσιν ἰδεῖν τὰ ἐξ ̓ Ορέςε γιγνόμενα. 
1266, Ο ΠΑΣ ΑΝ ΠΡΕΠΟΙ. ὁ σᾶς χρόνος πρέποι τῇ δικῇ λέ- 

γειν με ταῦτα, ΤΑΔΕ ΔΙΚΑΙΑ. γράφεται ΤΑΔΕ ΔΙΚΑ. 
1270. ΞΏΖΟΥ ΤΟΔΕ. σοῖον; τὸ ἐλευϑεροςομεῖν᾽ τοιγαροῦν 

ἀντέχου τῆς ἐλευϑεροςομίας. 
1272. ΜῊ ΜΑΚΡΑΝ, ἀντὶ τοῦ, μὴ ̓μαρερᾶρ. 
1273. ΤΙΞ ΟΥΝ ΑΞΙΑΝ ΤῈ, τίς ἂν, φησὶ, σὃ φανένϊος, δικαίως 

ἕλοιτο ἀντὶ λόγων σιωπήν ; 

1280. ὙΠΕΡΤΈΡΑΝ. λείπει χάριν. ΤΑΣ ΠΑΡΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ, 

τῆς σῆς παρεσίας. 

1289. ΩΔ᾽ ΙΔΩΝ, γράφεῖαι ὦ δ δόν. ΜῊ Μ’ ΑΠΟΣΤΕΡΗ- 
ΣΗΣ. μὴ ἀποςερήσῃς με, φησὶ, τοῦ μεϑέδϑοι τῶν τοροσώπων αὶ ἀπαλ-᾿ 

λαγῆνοι μετὰ ἡδονῆς, ὅπερ μοι πταρέςαι ἐπὶ πλέον μετεχούσῃ σοῦ; κοὴ 
ἀπολαυόσῃ" ὅτω γὰρ ἀπαλλαγήσομωι μετὰ ἡδονῆς" ἐὰν δὲ ἤδη ἀποςε- 

βήσῃς σαυτοῦ, μετὰ λύπης ἀπαλλαγήσομαι. 

1206. Ὡ ΦΙΛΑΙ ΕΚΛΥ͂ΟΝ, ὦ φίλαι» οἵαν ἤκεσα φήμην περὶ τῇ 

ἀδελφᾷ ἀπροσδόκητον, ἐφ᾽ ἦ οὔτε σιωπῆσαι ἂν ἠδυνάμην, οὔτε ἀκόσασα 
βοῆσαι" καὶ γὰρ ἣ ἡδονὴ προετρέπετο αὐτὴν βοῆσαι, κοὴ ὁ φόθος, ὁ περὶ. 

᾿ τὸν Αἴγιδϑον καὶ τὴν μηϊέρα, σιωπῆσαι" ὅμως δὲ ἔχω σε φιλτάτην ἔχονϊα 

«τρύσοψιν. Ὃ νοῦς" ἔχλυον αὐδὴν, ἣν οὐδέποτε ἤλπισα, τὰ ἔσχον τρόπον 
ἄναυδον τῷ μὴ δύναδγαι ἀκούειν, οὐδὲ βοῶνϊος τινὸς ἀκούειν δυναμένη" 
οὕτως ἐξέςην ἐμαυϊῆς" λέγει δὲ, περὶ τῆς ἀπωλείας τοῦ ᾿᾽Ορές ὅτε ἤ- 
χουσεν. 

1305. ΜΗΘ᾽ ΩΞ ΠΑ͂ΤΡΩΑΝ. ἐμφον]κὸν τὸ συνεχὲς τῆς ταυῖο-- 

λογίας" ἤρκει γὰρ κἄν ἐκ τῶν λελεϊμένων. ΧΡΟΝΟΥ͂ ΓᾺΡ ΑΝ ΣΟῚ 
ΝΕ - 

1268. ΤΑΔΕ ΔΙΚΑΙΑ, τόσδε τὸς ΜΟΝΊΟΝ, εὐτυχές. ΕΙΡΓΑΘΕΙΝ, 
δικαίες λόγες. τὸ πᾶν οὕτως" ὃ πα- εἴργειν, κωλύειν. 
ρὸν χρόνος πᾶς ἁρμόζοι ἃ ἂν ἐμοὶ ἐνγέπτειν 1207. ΑΥ̓ΔΑΝ, ἐντὶ Θ᾽ ἀγ[ελίαν" 
τάσδε τὰς δικαίες λόγες. τὴν περὶ ὃ ϑανώτα τῷ ᾿Ορέςε λέγεις 

1270. ΣΩΏΖΟΥ͂ ΤΟΔΕ, ἤγεν σῶ- ἙΕΣΧΟΝ ΟΡΕΑΝ ΑΝΑΥΔΟΝ, τοτέ- 
ᾧ; Φύλασσε᾽ τετέςι διωτύρει σαυτῇ σιν ἄφωνος ἐγενόμην. ΟΥ̓ΔΕ ΣΥΝ 

τὴν ἐλευθερίαν. ΒΟΑ, Ὁ κωφὴ ἐγενόμην, ὡς μηδὲ βο-: 

1280. ὙΒΈΡΤΕΡΑΝ, ὑψυλοτέ- ὥῆιος τινὸς ἀκύει. ΠΡΟΣΟΥῚΝ, ὄψν», 

ρῶν, ἀμείνω χόρν, ἀπὸ κοινῶ, ὃ πρώην ἐμφαάνειαν, ἧς οὐδ᾽ ἂν ἐν κιδύνοςς ἐπν- 
χάριτος, ἤγδν ἡ ἐπιδημίας σε, ΔΑΙ- λαϑοίμη». 
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ΚΑΙΡῸΝ ἘΞΕΙΡΓΟΙ ΛΟΓΟΣ. ΠΡ Έναν ἐν γὰρ, φησὶ, τὴν εὐκαιρίαν 
τῶν μελλόντων τοραχθῆνοι! τῶν λόγων ἣ ἀδολεόγία. 

1310. ΔΕΞΑΙΜΗΝ ΒΡΑΧΎ. γράφεϊαι ΒΟΥΛΟΙΜΗΝ. 

1322. ΑΛΛ’ ΟΙΞΘΑ ΜῈΝ ΤΑ ΝΘΕΝΔΕ. εἰκὸς γὰρ καὶ ἔξωϑεν 

᾿ χαῦτα τεεπύδϑοι τὸν ᾿Ορέςην. ΜΙΣΟΣ ΠΑΛΑΙΟΝ. «πρὸς τὴν μηϊέρα 
δηλονότι. 

1387. ΣΙΓᾺΝ ἘΠΉΝΕΣΑ. τινὲς τὸν Χορόν φασι λέγειν ταῦτα. 

ἘΓΞΙΤ᾽ Ω ΞΕΝΟΙ. τοῦ πταιδαγωγοῦ μέλλονϊος ἐξιένοι, ὁ ̓Ορέςης 

αἰδγόμενος τοῦ ψόφα, ἀγνοῶν, κελεύει αὐτὴν σιγᾷν" διὸ αὶ Ἠλέκτρα ὡς 
ξένοις διαλέγετω. ΚΑΙ ΦΕΡΟΝΤΕΣΣ ΟΥ̓ ΑΝ ΟΥ̓́ΤΕ ΤΙΣ. τοιαύ- 
τὴν ἀγγελίαν δηλονότι φέροντες, ἣν οὐκ ἄν τις ἀπώσαιτο, λαβεῖν τὰ 

ὃς ἃ, οὐδὲ ἡδέως λάθοι, ὅτι κακή ἐς!ν. 
1842. Ὁ, ΠΛΕΙ͂ΣΤΑ ΜΩΡΟΙ. ἐπιτιμᾷ αὐτοῖς, ὅτι φανεροὶ τοῖς 

ἐχϑροῖς γίγνονϊοι. 
1344, ἘΓΓΈΝΗΣ, ἐγγεγενημένος, ἢ ἄξιος τοῦ γένες. 

1306. ΑΝΎΛΔΕΙ, κενοῖ, ἘΚΧΕΙ, 
ἔγϑα οὐ δεῖ ἀναλίσκει. ΔΙΑΣΠΕΊΙΡΕΙ 
ΜΑΤΗΝ, σκορπίζει ὠκαίρως, ᾿Επὶ ὕ- 
δατος λέγεται τὸ ὠντλεῖν χᾧ οπκχεῖν, 
οἷον, ἄντλεῖ τις πὸ τῷ φρέατος ὕδωρ 
Ὁ ἀρύεται καὶ ὠνέλκει" φκχεῖ δὲ τὸ 

ἀντλέμενον" ὥσε ὁ αὐτὸ συνάγεται, 
ὥσπερ λῆμμα νὸ δῶρον, 

1807. ΧΡΟΝΟΥ͂. ὃ λόγος γὺ σοῦ 
χωλύει τὸ ἔγκαιρον τῷ χρόνε. 

1908. Τῷ ΠΆΡΟΝΤΙ ΝΥ͂Ν, 
περισσὸν ἢ τὸ ΝῪΝ ἢ τὸ ΠΆΡΟΝΕΙ, 

ὃ «αρὼν γὲρ Χρόνος λέγεται καὶ ὃ νῦν 

Χρόνος" ὅμϑ δὲ ὁ παρὼν νῦν χρόνος οὐ 

δησνων ἀρκεῖ: δ τὸ ἕτερον αὐτῶν, ἢ 
τὸ παρὼν, ἢ τὸ νῦν; δηλῶσαι τὸ ἔνε- 
σῶτα εἶναι Σ Χρόνον, ὃ βώλεται δηλὃν 
ὃ λόγος" ὥςε 1.» ὠμφδιέρων λεγομένων, 

ὠδυλεοχίαν ὁ ὃ λόγος ἔχει. 

1300. ΣΗ͂ΜΑΙΝ᾽, δήλε. Σημαΐνω 
σοι τόδε, ὠντὶ τὸ δηλῦ" κοῦ σημαίνω, 
τὸ ἄρχω παρ᾿ Ὁμήρω. ΤΕΛΩΝΤΑΣ 
ΠΑΎΥΣΟΜΕΝ, τὸ γελᾷν “παύσομεν 

τὸς ἐχϑρός. ΜῊ ᾿ΠΙΓΝΩΣΕΤΑΙ, 
ὄψετοι" σσερισσὴ ἡ ἐπί. ΦΑΙΔΡΩ 
ΠΡΟΣΩΠΏ. οἱ χαρεὶν ἔχοντες λέ- 
ψονται φαιδροὶ, ἐπεὶ ἢ χαιρόντων αἱ 
ὄψεις φαιδραὶ γίνοῆαι ὦ ἀντιστρόφως 

“-ὰὼ λαμπροὶ γελᾷν λέγεται; ὡς παρ᾿ 

ὋὉμήρω" (Ὁ, τ. 362.) 
γίλασσε δὲ πᾶσα περὶ χϑὼν 

Χαλκϑ ὑπὸ σεροπῆς. 

; με γεϊανωμένον, αἱ ἀπὸ τὸ γάνος ἢ χαρὰν, 

τὸ λαμστρὸν ὦ φαιδρόν. ᾿ 

1921. ὙΠΗΡΕΤΟΙΜΗΝ, ὑσνυρ- 
γοΐον. Ὑσηῤιτῶ ὁ ὑπηρετθμαι ἐπὶ φ᾽ 

αὐτῶ" ὧν τὸ δὲ λέγεται κοινωζ᾽ πὸ δὲ 
ὑπηρέϑμαι παρὸ τοῖς Ατϊικοῖς. ΤΑΝ - 
ΘΕΈΝΔΕ, τῶ ἐνταῦϑα. ΤΕΛΩΤΙῚΙ 

ΦΑΙ͂ΔΡΟΝ, ὑπὸ γέλωϊος διακεχυμένον, 
χαροπόν, ΜΙΣΟΣ ΤῈ ΓΑΡ, καὶ γὰρ 
μῖσος «πολυχρόνιον ἐμιπέφυκέ μοι, ἄλ- 
λως τε καὶ ἐπεί σὲ εἶδον, οὐ παύσομαι 
ἐξ αἰτίας τῆς χαρᾶς δακρυῤῥοῦσα. 
ΑΣΚΟΠΑ, ὠπροσδόκητα. ΤΕΡΑΣ 
ΝΟΜΊΖΕΙΝ ΑΥ̓ΤΟ. εἰ πατὴρ ἐφί- 
κοιτό μοι ζῶν, οὔκ ἐτ᾿ ἃ ἂν παρὸὼ φύσιν 
πρᾶγμα νομίζειν τὴν ἄφιξιν. 

1838. ΧΩΡΟΥΝΤΟΣ. τινὸς δὴ 
λονότι ἀπὸ τῶν ἔνδον ἐρχομένϑ. 

1340. ΟἿ᾽ ΑΝ, τοιαῦτα, οἷα ἀν. 

1342. ΦΡΕΝΩΝ ΤΗΤΏΜΕΝΟΙ, 

φρονήσεως ἐςερημένοι. ΠΑΡ᾽ ΟΥ̓ ΔΕΝ, 
οὐδαμῶς. ἘΓΓΕΝΗΣ, ἔμφυτος» γνὴ- 
σιος. ΟΤ᾽ ΟΥ ΠΑΡ᾽ ΑΥ̓ΤΟΙΣ, ὅ ὅτε ΕῚ 

πλησίον αὐτῶν, ἃ ἀλλ᾿ ἐντὸς αὐτῶν τὼν 

κινδύνων τῶν μεγίσων ὄντες. 
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. 1540. ΠΡΟΣΘῈΝ Η ΤᾺ ΣΩΜΑΤΑ. οἷον πρὶν ἰδεῖν τὰ σώ- 
μαῖα ὑμῶν οἱ ἐχϑροὶ, ἔγνωσαν ἂν τὰ βελεύμαϊα τῆς ψυχῆς. 

1354. ἘΝ ΤΟΙ͂Σ ΤΟΙΟΥΤΟΙΣ. καιροῖς δηλονότι. 
1360. ΤΕΛΟΥΜΈΝΩΝ ΕἸΠΟΙ͂Μ᾽ ΑΝ. ϑαυμαςῶς, ὑπὲρ τῷ μὴ 

ἐπὶ -τλέον διατρίδειν, ὡς ναὶ ̓ Ορέςης ἐν τοῖς ἔμπροδδεν" (1308.) Τὰ μὲν 
᾽ὔ “- ’ Υ 

τερισσεύοντα τῶν λόγων ἄφες. ΚΑΙ ΤΑ ΜΗ ΚΑΛΩ͂Σ. ὁ νοῦς" καὶ 

τὰ μὴ καλῶς» ἀλλὰ κακῶς αὐτοῖς ἔχονϊα, καὶ αὶ αὐτὰ νῦν καλῶς ἔχει; ἕως 

οὐδέπω τιμωρίας τυγχάνεσιν" ἅπερ λεγόμενα πρὸς ἄκρον ἐςὶ ταρο- 

ξυντικά. 

1362. ΤΙΣ ΟΥ̓ΤΟΣ ἘΣΤ᾽. οὐκ ἠρώτησε τοῦτο ᾿Ορέςην πρότερον 
ἡ Ἠλέκτρα ὑπὸ τῆς χαρᾶς, ἀλλ᾽ ἐφύλαξε νῦν ὁ ποιητὴς εἰς ἕτερον ἀγα- 

γνωρισμόν. 
1367. ΟΥ̓ ΤῸ ΦΩΚΕΩΝ ΠΕΔΟΝ. οὗ χεροῖν εἰς τὸ Φωκέων 

πέδον ὑπεξεπέμφϑην σῇ τορομηϑίᾳ. 
1384. ΤΑΥ͂ΤΑ. τὰ κατ᾽ ἐμὲ φησί. ΝΥΝ ΚΛΥΤΑΙΜΝΉΣΤΡΑ 

ΜΟΝΗ͂. ἐνταῦϑα ἀνεκάλυψε τὸ χρήσιμον τῆς ἀποδημίας Αἰγίδ)α. 

ΕΦΕΞΈΤΟΝ, μελλήσετε. 
1300. ΟΥ̓͂ΔΕΝ ΑΝ ΛΟΓΩΝ. τὸ ΟΥ̓ΔΕΝ παρέλκει. 

1306. ΔΙΠΑΡΕῚ ΧΈΡΙ. ἀντὶ τῷ λιπαρῶς, συνεχῶς. ἘΞ ΟΙἹἿΩΝ 

ἜΧΩ, ὡς δυνάμεως ἔχω, λόγοις ἀξιοῦν, οὐ ϑύειν. ΤΑ ΠΙΤΙΜΙΑ, τὸς 
μιδϑούς. 

1405. 1[ΔΕΘ᾽ ὉΠΟΥ͂ ΠΡΟΝΕΜΕΤΑ͂Ι. ἀντὶ τοῦ προδιθάδει. 

1847. ΑΔΛΔ' ΕΙ ΣΤΑΘΜΟΙΣΙ. 
ἀλλ᾽ εἰ μὰ οκ μακρῷ ἐφύλασσον ἐγὼ 
ἕν ταῖς -«αρατάσιν. »Σταϑμὰ, ἐπὶ 

ζυγοῦ" ταϑμοὶ, ἢ οἱ οἶκοι ἔνϑα ἐς ἡ- 
κασιν οἱ ἵπποι ἣ οἱ βόες, οἱ κοινῶς 
ταῦλοι, οὗ καὶ οὐδετέρως λέγοντωι τὰ 
ταϑμά" ςαϑμοὶ, κα αἱ παρατάδιες. 

1860. ΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ. πέρας 
εἰληφότων κατ᾽ ̓αὐτοὺς πραγμάτων, 

εἴποιμ᾽ ἂν ὅπως ἔχουσι, εἴτε χαίρου- 
σιν, εἴτε κλυπῦνται" καϑὰ δὲ νῦν δά- 

πεῖσαι, τὰ οἰκεΐνων᾽ πάντα χαλῶς ἔχει, 
"ἢ τὰ μὴ καλῶς, ἤγον ΕΝ ἃ σκευωρῶν:) 
κατ᾽ αὐτῶν, ἔτι καλῶς ἔχει αὐτοῖς, 

μήπω πέρας εἰληφότα. 
1970. ΠΡΟΣΕΥ͂ΡΟΝ, ἤγεν εὗρον. 

ΜΗ Μ᾿ ἘΛΕΓΧΕ, μὴ ἀνάκρινε διὰ 

“«λειόνων λόγων. 

1372. ΦΩΣ, ἐμὸν δηλονότι. 
1377. ΟΥ̓Δ᾽ ΕΦΑΙΝΕΣ, οὐδ᾽ ἐ- 

δείκνυς, σαυτὸν δηλονότι. 
1381. ἐπὶ ἨΧΘΗ͂ΡΑ ΚΑ ΦΙ- 

ΛΗΣΑ λέγεται τὸ ΜΑΔΙΣΤᾺ ΑΝ- 
ΘΡΏΠΩΝ. ἤγεν μάλιςα ἀνθρώπων 
ἐμίσησά σεν ΓΙ μάλιστα ἀνθρώπων εκ 

λησᾶ σε ἐν μιᾷ ἡμέρα. 
1383. ΚΥΚΛΟΥ͂ΣΙ, κατὰ κύχλον 

σρέφοντωι. ἩΜΕΡΑΙ Τ᾽ ΙΣΑΙ, καὶ΄ 
ἰσάξιθμοι ἡμέρα. ἘΙ Δ᾽ ΕΦΈΞΕΤΟΝ, 
ἤγον εἰ κωλυϑήσεϑε νῦν. ΣΟΦΩΤῈΕ- 
ΡΟΙΣ, Φρονιμωτέροις. ΜΑΧΟΥΜΕ- 
ΝΟΙ, μέλλοντες μαχήσεδδαι. 

1392. ΠΑΤΡΩΑ. τοροσκύσαας 
τὰ ἀγάλματα Φ “σατρῴων ϑεῶν. 

1806. ΔΙΊΠΑΡΕΙ͂ ΧΈΡΙ. ἤγουν 
ἐπιμόνῳ δόσει χειρῶν, τοτέτι δὲ ἐπι- 
μόνα δόσεως. ΠΡΟΎΣΤΗΝ, σαρεκά- 
λεσα. ἘΞΌΙΩΝ ΕΧΩ, πτροσφέρουσα, 

δηλονότι, 
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οῦ ᾿Ορές 9 δὲ εἰσελθόντος, ὁ Χορὸς ταῦτά φησιν. "ΛΑλλῶξ" εἰσεληλύ- 

ϑασι μὲν ἐνταῦϑα οἱ «περὶ ᾿Ορέςην καὶ Πυλάδην" τοῦτό δὲ ἤτοι ὁ Χορός 
φησι καὶ τῆς ᾿Ηλέκτρας συνεισελδούσης αὐτοῖς, κοὺὴ τὸ ἘΔΈΤΕ; Ὡρὸς 

ἀλλήλας φασὶν αἱ τοῦ Χοροῦ" ἢ ὅτι ἔξω οὖσα ἡ λέκτρα λέγει Ὡρὸς 

τὸν “Χορὸν τοὺς δύο ςἴχες, καὶ οὕτως εἰσέρχετοι" ἡ ἔς: διάλειμμα, ὥς ἐ 
ἐξελϑοῦσαν αὐτὴν ἄρχεδϑδα! τοῦ  ΦΙΛΤΑΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. σαρα- 

τήρει δὲ, ὅτι ἐπὶ μὲν τῇ τοῦ ὠγγέλε παρδσίᾳ παρϑοικονομεῖ ὁ ποιητὴς 
ἔξω διοδρίδειν τὴν ἘΚλυϊαιμνής ρῶν, δ ἃς προείπομεν αἰτίας" ἐνθάδε δὲ 
τῶν λόγων γενομένων πρὸς τὴν Ἠλέκτραν ἐκ τοῦ ᾿Ορές 8, οὐδὲν λείπει 

εἰς τὸ ἀνελεῖν τὴν Καὶ λυταιμνήςῥαν, ἅπερ ἐν τῷ ἐμφάίγειν ὁ τσοιητὴς οὐκ 
εἰσήγαγεν. ΑΈΜΑ ΦΥΞΩ͂Ν ΑΡΗΣ. οἷον ὁ ΓΆρης συναγελάξεῖαι αὖ- 
τοῖς, φυσῶν αἷμα καὶ φόνον. ΔΥΣΈΕΡΙΣΤΟΝ, τὸ δι ἔριν γιγνόμενον. 
ΚΑΚΩ͂Ν ΠΑΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ. τὸ ὃὲ ΚΑΚΩΝ οὐχ ὡς καῖηγο- 
ροῦσά φησιν" ἐνανῆίον γὰρ τῷ ἤϑει τοῦ Χοροῦ" ἀλλ᾽ ὅτι τὰ τοιαῦτα 
ἔργα οὐχ ἡδέα τοῖς ἀνϑῥώποις. ΑΦΥΚΤΘΕ ΚΎΝΕΣ. ἤτοι εἰς τὸν 

᾿Θρέςην ἀποτείνετοη ἐν τῷ ἀἄφυκῖοι κύνες, ἢ ἐπὶ τῶν ᾿Ἐριννύων' εἰσῆλϑον 
εἰς τὸν οἶκον αἱ ᾿Εἰριννύες, ἃς οὐκ ἔςι φυγεῖν. ΤΟΎΜΟΝ ΦΡΕΝΩΝ 

ὈΝΈΕΤΡΟΝ: οὐ ΄ερὶ τοῦ ΜΉΝ τῆς Κλυταιμνήςρας φησί" τοῦτο γὰρ 

βιαῖον' ἀλλὰ τοῦτό φῆσιν" ἃ κατ᾽ ἐμαυϊὴν ὠνειροπόλεν, οὐκ εἰς μακβὰν 

ἔφα! μετέιροι, ἀλλ᾽ εὐθέως τελεδϑήσετηα. Ὁ. 
1409. ΠΑΡΑΓΈΕΤΑΙ ΓᾺΡ, ἡ ̓Εριννὺς ἀφόθδως χωροῦσα, ἢ δαίμων 

τις ἁπλῶς βοηδὸς νεχρῶν" ἢ ἐπὶ τοῦ Ὀρέςε' φαρέῤχετοι, φησὶν, ἔσω 

ςέγης ὁ ̓Ορέςης. ἘΝΈΡΩΝ δὲ ΑΡΩΤΓῸΣ: ἤτοι τοῦ ᾿Αγαμέμνονος, ἢ. 
᾿τῶν χϑονίων δϑεῶν βοηϑὺς, ὅ ἐςτιν ὑπηρέτις. ΑΡΧΑΙΟΠΛΟΥ͂ΤΑ ΠΑ- 

ΤΡΟΣ ΕΞ ΕΔΏΩΛΙΑ. ἑδράσμαῖα ἀρχαῖα, παχαιὰ οἰκήματα. ΝΈ;-" 
ΑΚΟΝΉΤΟΝ ΑἸΝΑ. τὸ ξίφος τὸ ἠκονημένον εἰς αἷμα αὶ φόνον. Ο 
ὍΜΑΙΑΣ ΔῈ ΠΑΙ͂Σ. ὁ Ἑρμῆς, αὐτὸν ἄϊοι πρὸς αὐτὸ τὸ ἑέρμιαι,. καϊα- 

κρύψας σκότῳ τὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινόμενον δόλον. 

1416. ὦ ΦΙΑΤΑΤ ΑἹ ΓΥΎΝΑΙΚΕΣ. κλύον: ταῦτά φησῖνι 

158 

ΒΡῸ ὸ δ 
πνγοκ αν ἢ 

1405, ΜΕΤΑΔΡΟΜΟΙ͂, τιμωροὶ, 
ἀπὸ τὸ μετέρχομει τὸ κολάζω. ὭΣ, 
ΟΥ ΜΑΚΡΑΝ. ὥς: σῦκα ἔτι ἐπὶ πολὺ 

ἀναμένει προσδοκώμενον τὸ ὄνειρὸν τῶν 
ἐμῶν φρενῶν, τϑτέςσιν ἢ φαντασία ἣν 

ψφῴανταζξοντο αἱ ἐμαὶ φρένες. ΑἸῶ- 
ΡΟΥΜΕΝΟΝ » προσδοκώμενον. ΠΑΡΑ- 
ΤΈΤΑΙ͂. “αραγίνεται Ὁ βοηϑὸς τῶν 

νεκρῶν ἃ δολίᾳ. πορείᾳ, λέγει δὲ Σ Ὄρέ- 
σὴν») εἴσω τοῦ οἴκου, εἰς τὰς ἐξ ἀρχῆς 

«τεσίας καϑέδρας τϑ «ὐατρὸς,, αὐτοῦ 
δηλονότι, κρατῶν. τῷ χερσὶν. αἷμα 
γεακόνητον, ἀντὶ 8, ξίφος. εἰς ἔκχυσιν 
αἵμαϊος ἥ ἡτοιμασμένον, ἤγεν νεωξὶ - 
κογημένον. ἙΡΜῊΣ ΣΦ᾽ ΕἸΠΑΓΈΙ. 
Ἑρμῆς ἐπάγει αὐτὸν, δηλονότι Ὄ- 
ρέτην, πρὸς αὑτὸ τὸ τέλος. 

1418. ΠΩΣ ΔΗ͂; ἔχεν το ὃ πρᾶμα ᾿ 
δηλονότι. ΤΑΦΟΝ, ἐπιτάφιον ϑυσίαν. 
ΚΟΣΜΕΙ͂, ΤΩΣ ἃ 
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1410. ΕΞ ΤΑΦΟΝ. εἰς τὸ περίδειπνον, τὸ 

ἀπολωλέναι. 

1421. ΣῪ Δ' ΕΚΤΟΣ ἩΞΑΣΞ ΠΡΟΞ ΤῈ; ἐν τούτοις δῆλον ὅτι 

εἰσῆλϑεν ἐν τοῖς ἔμπροδ)εν Ἠλέκτρα, 

1424. ΣΤΕΓΑῚΙ ΦΙΛΩΝ ΕΡΗΜΟΙ. ὁ λόγος θδροίῃ εἰς Αἵ- 

γιδον. Ἔϑος δὲ ἔχεσι τὰ γεγονότα ἔνδον ἀπαγγέλλειν τοῖς ἔξω οἱ 

ἄγγελοι" νῦν δὲ, διὰ τὸ μὴ διατρίθειν ἐν τῷ δράμαῖι, οὐκ ἐποίησε τῶτο. 
Προκείμενον γὰρ τὸ κατὰ τὴν ᾿Ηλέκτραν ἐςὶ τσάϑος" νῦν τοίνυν βοώ- 
σὴς ἐν τῇ ἀναιρέσει τῆς Κλυταιμνήςρας, ὁ ϑεατὴς ἀκούει, καὶ ἐναρῤγέ- 
ςερον τὸ πρᾶγμα γίγνεται, ἢ δ ἀγγέλε σημαινόμενον" καὶ τὸ μὲν φορ- 
τικὸν τῆς ἄδφως ἀπέςη" τὸ δὲ ἐναργὲς οὐδὲν ἧσσον καὶ διὰ τῆς βὴς 

ἐπὶ τῷ ̓ Ορέςῃ. δοκοῦντι 

ἐπ᾿ ραγματεύσ το. 

1427. ἩΚΟΥ͂Ξ᾽ ΑΝΗΚΟΥ͂ΣΤΑ. οἰκεῖον τὸ διανόημα γυναικῶν" 
τὸ δὲ ΑΝΗΚΟΥ͂ΣΤΑ οὐχ ὡς καταγινώσκεσοι τοῦ ᾿Ορέςξου φασὶν, 
ἀλλὰ πᾶν τὸ τρᾶγμα ἐκτρεπόμενοι. 

1485. Ὡ ΓΈΝΕΔ ΤΑΛΑΙΝΑ. ὦ γενεὰ τοῦ οἴκθ τούτο, κατὰ 
ταύτην σε τὴν ἡμέραν ἥ. Μοῖρα εἰς φϑορὰν καὶ ἐλάτίωσιν ἄγει τοῦ 
γένους. 

443. ΤΕΛΟΥ͂ΣΙΝ ΑΡΑΙ. ἀντὶ τοῦ, ἐπέρχονϊαῃ. αὐτούς. ὙΠ:- 
ἘΞΑΙΡΟΥ͂ΣΙ. ἐκχέβσι τὸ αἷμα. τῶν φονευσάντων οἱ φονευϑέντες. 

1451. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕἸ ΚΑΛΩ͂Σ ΕΘΕΣΞΙΈΞΕ,. οἷον, ἐκ ἀπ’ 

ἐμαυτοῦ ἐπιδαλλόμενος ἔπραξα, ἀλλὰ πειϑόμενος τῷ ϑεῷ. 
1484. ΛΕΥΞΞΩ ΓᾺΡ ΑἸΤΊΣΘΟΝ. οἷον ὑποςρέψανϊα᾽ μετεκέ- 
κλήτο γὰρ. ἴσως ὑπὸ Κλυταιμνήςρας." 

1.5 Η ΨΥΎΝ 

1428. ΩΣΤῈ ΦΡΙΞΑΙ, ὥςε ἐκ Θ᾽ 
φόξε ὀρϑίας γενέῶωι τὰς τρίχας μδ. 

1442. ΕΙ ΓᾺΡ ΑἸΤΓΊΣΘΩ, Θ᾽ 

ὉΜΟΥ͂, γένοιτο ταῦτα δηλονότι. Ἔν 
χρείᾳ ἐεὶ τὸ ΕἸ ἀντὶ τῶ εἴϑε, καὶ ἕν’ 
«σεζῳ λόγῳ. 

1443. ΤΕΛΟΥ͂ΣΙΝ, τελοῦνται αἱ 

κατάραν. τῶν “πεφονευμένων δηλονότι" 
ζῶσιν οἱ ὑποκώτω “ γῆς κείμενοι. 

1448, ΣΤΆΖΕΙ ΘΥΗΛΔΗΣ Α- 
ΡΕΟΣ, ϑυσίας φόνου, ἀντὶ τοῦ αἵμα- 
τος, ὃ ὃ φόνος  εἰργάσαῖο. ᾿Αμηχανῶσα 
ὑσὸ τῆς χαρᾶς τῶτο λέγει, εἶτα ἐπι- 

τρεφομένη «πρὸς δ ᾿Ορέξην. λέγει, ο- 
ΡΕΣΤᾺ ΠΩΣ ΚΥΡΕΙ͂; πρὸς ὃ ἀ- 
παντᾷ ὃ ᾿Ὁρέρης, ΤΑΝ ΔΟΜΟΙΣΙ 
ΜΕΝ, κα τὰ ἑξῆς, 

---ώ 

1453, ΜΒΈΡΩΟΝ ὩΣ ΣΕ ΛΔΗΜ᾿ 

ΑΤΊΜΑΣΕΙ. τὸ φρόνημα τὸ μητρῷον" 
σεριφρατικῶς ὠντὶ Ἰῷ ἢ μήἥτηρ ἀτι- 

μάσει. σε “τοτέ. 

1455. ἘΚ ΠΡΟΔΗΔΟΥ͂, ἐκ τοῦ 
Φανερξ. 

1457. ἘΦ᾽ ἩΜΙ͂Ν, “πλησίον ἡμῶν; 
ἘΚ ΠΡΟΑΣΤΈΙΟΥ, οκ ἕ «προϑύρων 
ᾧ πόλεως" προάτειαν, τὰ «ρὸ τῶν τοί-- 
χὼν τῷ ἄφεος;. ἃ ὦ προπύλαια λέγον;» 

τῦη. 

1450. ΒΑΤΕῈ ΚΑΤ᾽ ἈΑΝΤΙΘΥ. 

ΡΩΝ, πορεύϑητε κατὰ τῶν ΓΟΗΡΕ 

ϑύρας μερῶν" ἀντίϑυρα, τὰ Ὀσιῶδεν Φ 

ϑύρας, ὦ ὥσπερ ἀντικρήμιο, τὰ ὑφιοσεν 

Ἑ κνημῶν. 
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1461. ΤΑ ΠΡΙΝ ΕΥ̓ΘΕΜΕΝΟΙ. τὰ μὲν πρὶν εὖ ϑέμενοι, τὰ 

κατὰ Κλυταιμνήςραν, ὡς τὴ ὑμὴν εὖ εἴη τὰ καϊὰ Αἴγιδϑον. 

1467. ΔΙ’ ΩἸῸΣ ΑΝ ΠΑΥ͂ΡΑ. μὴ ἀναϊεταμένως φϑέγγεδ)αιν 
ἀλλ᾽ ἐλαφρῶς ἐν τῷ λαλεῖν δεῖ, μηδὲ μηκύνειν τὸν λόϊον. ὩΣ ἩΠΙΩΣ, 
γράφεϊα!ι ὯΣ ΝΉΠΙΩ,. ὡς ἀν μικρῶν τοαΐδων ῥήματα, οὕτως αὐτῷ 

ἀφελῶς διαλέγεδδοι δεῖ, μὴ ἀνακαλύπϊοντας εὐθέως τὸ γεγονὸς κατὰ ᾿ 

τὸν οἶκον. ΠΡῸΣ ΑΝΔΡᾺΑ ΤΟΝΔῈ ΣΥΜΦΈΡΟΙ. καϑ᾽ ὑπέρξα- 
τον" συμφέροι ἂν πρὸς τοῦτον τὸν ἄνδρα ὀλίγα δι ὠτὸς αὐτοῦ ἐννέπειν, 
ὡς ἂν ἀνοήτῳ διαλεγόμενον" λείπει δὲ τῷ λόϊῳ, διαλεγόμενόν τῳ νηπίῳ, 
Ἦ σρὸς αἰτιαϊικὴν μετακίέον" πρὸς τὸν ἄνδρα συμφέρει τοῦτον, ὡς πρὸς 

νήπιον, ἐννέπειν ὀλίγα διὰ τοῦ ὠτὸς, ὅπως ἂν ἀπαϊηϑεὶς ἐμπέσῃ εἰς τὸν 
ἀγῶνα τῆς δίκης», τὸν λάϑρα κατ᾽ αὐτοῦ γιγνόμενον. 

1479. ΔΙΔΑΣΚῈ ΜΕ, γράφεται ΜΗΝΥῈ; ΜΟΙ. 

1486. ΧΑΙΡΟΙ͂Ξ ΑΝ ἘΠ ΣΟΙ ΧΑΡΤΑ. ἐπισαρκάξεσα λέϊει τάδε. 
1487. ΣΙΓᾺΝ ΑΝΩΓΆΑ. κελεύει ὁ ΑἸγιόϑδος ἐμφανῶς δεικνῦνου τὸ 

σῶμα τοῦ ᾽Ορές 8' οἱ δὲ ἐπιδεικνύδσι τὸ τῆς λυταιμνήςρας. ΜΗΔΕ 

ΠΡΟΣ ΒΙΑΝ. ἐὰν μὴ τοείϑηϊαι, πορὸς βίαν, κολάσεως τυχὼν, τότε 
φύσει φρένας, αὶ εἴσεται ὅτι ἄμεινον ἦν πτείϑεδγοι τῷ κρατοῦντι. 

1405. ΑΝΕΥ͂ ΦΘΟΝΟΥ͂ ΜΕΝ. οἷον, ἐφϑονήϑη, τὴ ἔπεσεν ὁ Ὃ- 
ρέςης. ἘΠ Δ᾽ ἘΠΕΣΤῚ ΝΕΜΕΣΙΣ, ΟΥ̓ ΛΈΓΩ, εἰ δὲ μεμφόμεθα 

-“ -“ - , 

τοῖς περὶ αὐτῷ συμβᾶσιν, οὐ λέγω. 

τ 

1468. ΤΈΛΟΥΜΕΝ Η ΝΟΕῚΣ, 
ἤϊθν χωρᾶμεν κατ᾽ αἰντιϑύρων. 

1467. ΠΑΥ͂ΡΑ, ὀλίγα. ὩΣ Η- 
ΤΗΣ, λίαν ν πράως" συμφέροι ἂν » λέϊοιν 
“πρὸς τόνδε ὃ να ᾿ ἄνδρα ὀλίγα διὰ 8 9 ὠτὸς 

λίαν πράως, ἵνα ὁρμήση φρὸς ὃ λάϑρα 
ηὐτρεπισμιένον ἀγῶνα ὃ τιμωρίας. 

1471. Τίς ἀφ᾽ ὑμῶν οἶδεν, “σοῦ 

“σοτ᾿ εἰσὶν οἱ Φωκεῖς ξένοι, οὕς φασιν 
ἀγγεῖλαι ἡμῖν ̓  ̓Ορέσην ὠποθανόντα 
ἐν ϑραύσει ἁρμώτων ἱππικῶν ; ΚΡΙ- 

ΝΩ, ἀνακρίνω, ἐρωτῶ. ΣΟΙ ΜΕΔΕΙ͂Ν 
ΟΙΜΑΙ, καϑὰ υἰσυλαμθάνω σοι μά- 
λιξα διαὶ φροντίδος εἶναι εἰδέναι περὶ 
αὐτῶν. 

1478. ΤῊΣ ΦΙΛΤΑΤΗΣ, τῆς 

γνησιωτώτης. ΚΑΤΗΝΎΣΑΝ, κατη- 
γνέχϑησαν, κατῆραν. Ἤνυσα τὴν δδὸν 
«πλῶς, ἀντὶ τοῦ ἐπλήρωσα" καϊήόνυσα 
δὲ εἰς λιμένα ἢ εἰς καταγώγιον, ὅμοιον 

τῷ κατώγομωι τὸ καταίρω. 
1482. ΟΥ̓Κ ΑΛΛΑ. οὐ μόνον 

ἤγ[ειλαν, ἀλλὰ "ς ἐπέδειξαν. ΟΥ ΔΟ- 

ΤΏ ΜΟΝΟΝ, αλλὼ νῦ ἔργω δηλονότι. 
1485. Η ΠΟΛΔΑ. ὄντως πολλαὶ 

εἶπας ὥςε χαίρειν ἐμέ. 
1480. ΕἸ ΤΙΣ ΑΥ̓ΤΩΝ. εἴ τις 

ἀπ᾽ αὐτῶν, ἤγον Ὧ Μυκηναίων καὲ Ἕ 
᾿Αργείων, ἐπ᾿ ἐλπίσι μαᾶταίαις τοῦδε 

τὸ 5 ἀνδρὸς» τουτέστιν ἃς εἶχεν εἷς τόνδε ἢ 4 

ἄνδρα, πρότερον ἐξήρετο, ἢ ἤτοι ἔμεγα- 
λαύχει, νῦν ὁρῶν. νεκρὸν, αὐτὸν δηλονότι, 
δέχηται τ Ἰμὰ στόμια, ἤγεν τὰ ἐμοὶ 
χαλινοὶ, μηδὲ βιαίως ἢ μετὰ ἀνάγκης 
φύσῃ φρένας, τοτέςι σωφρονήσῃ, ἢ ἐμοῦ 

τυχὼν κολαςῶ. ΦΥΣΗ͂, γεννήσῃ. 
1408. ΤΑ Π᾽ ἘΜΟΥ͂, τὰ απὸ 

ἐμῆς γνώμης. ΝΟΥ͂Ν ΕΣΧΟΝ, γνῶσιν' 
ἐκτησάμην. ΣΥΜΦΕΡΕΙΝ, συμφέρε- 
ὧλαι. 
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1600. ΤΟΙ͂Σ ΘΑΝΟΥ͂ΣΙ. τῷ ̓ Ορέςῃ. 
1516. ΜῊ ΠΕΡᾺ ΛΕΓῈΙΝ ΕΑ. περισσὴ γὰρ καὶ ἀπίϑανος δια- 

τριβὴ πτρὸς τῷ τέλει ἐκτείνειν λόγους, 
1520. ΤἈΦΕΥΣΙΝ. ἤγεν οἰωνοῖς αὶ κυσὶ πτρόϑες αὐτόν. ὩΣ Ἐ- 

ΜΟΙ ΤΟΔ’ ΑΝ. τὸ ἄταφον αὐτὸν αἰκιδϑῆναι. 

1527. ΜῊ ΤΑΣΞΕ, μὴ ἐπίτασσε. ΧΩΡΕῚ Δ’ ἘΝΘΑΠΕῈΡ 

ΚΑΤΕΚΤΑΝΕΣ. πρόφασιν ἱκανὴν εὗρε τϑ μὴ ἐν τῷ ἐμφανεῖ φονεῦσοι 
αὐτόν. 

1543. ὩΣ ΠΟΛΛᾺ ΠΑΘΟΝ. ἀντὶ τοῦ, μετὰ πσολλῶν καμάτων 
μόλις ἠλευϑερώϑης. 

1400. ΒΑΣΤΑΖ᾽, αἶρε τὸ κά- 
λυμμα. ΠΡΟΣΗΓΟΡΕῚΝ ΦΙΛΩΣ, 
«τροσαγορεύειν" γράφεται καὶ ΦΙΛΟΣ, 

ἤγεν. φίλε. ΑΔΔ᾽ ΕΥ̓͂ ΠΑΡΑΙΝΕΙΣ, 
ἢ χῷ μὴν εὖ συμξελείεις. 

1602. εἴ πϑ κατ᾽ οἶκον ἡ Κλυ- 
ταιμνήςρα ἐςὶ, κάλει μοι αὐτὴν δηλον- 

᾿- 

1508. ΟΥ̓ ΓᾺΡ ΑἸΣΘΑΝΗ͂. οὐ 
γὰς γινώσκεις ὅτι πάλω, ἤγεν Ἐκ μα- 

πρῶ, ζῶν ἀνταυδᾷς, τοτέςι διαλέγῃ, 

ἴσα τοῖς ϑανῶσιν, ἢ Ἡγὃν ὡς γεϑγηκὼς; 

οὐδὲν διαφέρων Θ᾽ τεθνηκότος. 

1517. τί γὰς κέρδος ἀποφέροιτο 
ἀπὸ πο Χεόνε, ἤγεν ἀπὸ ἃ παρατά- 
δὸς φ χρόνο, ὃ μέλλων ϑνήσκειν ἀπὸ 

“ βροτῶν Ὦ συμμεμιγμένων κακοῖς, 

τοτέςι Ὧ δυςυχέντων. 
1521. ΑΠΟΠΤΟΝ ἩΜΏΩΝ, ἀπὸ 

ὁ ὄψεως ἡμῶν. 
1526. ΠΡΟΧΈΙΡΟΣ, ἕτοιμθ". 

ΧΩΡΕΙῚ Δ᾽ ἜΝΘΑΠΕΡ. σορεύε ἐκεῖ- 
σε δηλονότι ἔνϑα ἔ ἔκτανες ἐμὸν πατέρα, 
ὕα ἐν το αὐτῷ τόπῳ ϑάνῃς. ΑΚΡΟΣ, 
ἄριςος, ἔξοχος. 

1538. βραδύνω ὠμεταβάτως, τὸ 
βραδὺς γίνομαι" ἐνταῦϑα δὲ ΒΡΑΔΥ- 

ΝΕΤΑῚ ἀντὶ Ξ βεαδύτητα λαμβάνει 
ἀφ᾽ ἡμῶν, ὡς ἀπὸ μεταβατικοῦ τοῦ 

βραδύνω. 
565, ὙΦΗΓΟΥ, προηγοῦ. Τὸ 

ὑφηγειδι ἐπὶ «παραινέσεως λέγεται» 
ἐφ᾽ οὗ τὸ τὸ υποτίϑεϑωι" τὸ δὲ προη- 
γεῖσδαι, ἐπὶ ὁδοῦ, ὃ βέλεται δηλὲν ἔνα 

ταῦϑα ὃ λόγος. 
1542. ΤΟ ΓᾺΡ ΠΑΝΟΥΡΙῸΝ, 

ἤγδν ἢ «τανεργία;" «πολλάκις τοῦτο γί- 
νεται, τὸ ἀντὶ παροσηγορικοῦ ὀνόμωτθ’ 
ϑηλυκοῦ μονογενοῦς τίϑεδδει οὐδέτερον, 

οἷον τὸ αὐτεξόσιον ἀντὶ ϑ᾽ ἣ αὐτεξε- 
σιότης, τὼ τὸ σοφὸν ἀντὶ ὃ ἡ σοφία. 

1544. δι’ ΕἘΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Μο- 
ΑΙΣ ἘΞΗ͂ΛΘΕΣ, μόλις ϑλειϑιψοδης. 

ἘΝ ΝΥ͂Ν ΟΡΜΗ, ἤγϑν μὰ τὴν γῦν 

ἐπιχείρησιν. ΤΈΛΕΩΘΕΝ, ἀντὶ τοῦ 

Ἁίατέλες, ἐ ἐπιῤῥηματικῶς. Τὸ πᾶν ὃ- 

τως ὦ σπέρμ ᾿Ατρέως σλεῖτα παθὸν, 
μόλις διατέλες ἠλευϑερώϑης κατὰ τὰν 
νῦν ἐπιχείρησιν. 

ΤΕΛΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣ ἨἩΛΕΚΤΡΑΝ. 
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ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΛΑΙᾺ 

ΕΙΣ ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Ν ΤῸΝ ΤΥΡΑΝΝΟΝ. 

. 

Ἑ 

ἊΣ ΩῚ ΤΕΚΝΑ. Φιλόδημον καὶ ὸ φρονϑητ κὸν τοῦ κοινῇ ̓ συμφέῤονιοξ' 

τὸ τοῦ Οἰδίποδὸς ἦϑος, καὶ εὔνοιαν ἔχον ἀπὸ τοῦ τολήϑες, δὲ ὧν αὐτοὺς 

εὐηργέτησεν" εἰκότως οὖν κέχρηται τῷ ΤΕΚΝΑ, ὡσπερεὶ «ν᾿ γξοι, 

ρϑὸν γῦν ἀπὸ τοῦ ἀρχαία Καὶ ἀδμιε" ὀἰδῖρὰν δὲ Τὸ Ν ΒΑ. ; 

. ΘΟΑΖΕΤΕ. κατὰ διάλυσιν, ἀντὶ τοῦ ϑάσσετε, ἢ ἢ ϑοῶς προκά- 

ζω ΓΚΤΗΡΙΘΙΞ ΚΛΑΔΟΙΣΊΝ. ἀντὴ τοῦ, ταῖς ἱκετηρίαϊς" τὸ 

δὲ ἘΞΕΣΤΕΝΜΜΕΝΟΙ, ἀντὶ τὸν; Ἀρχή σμημένθ εἰώϑασι ὙΜῚ τῷ 
φέφειν χρῆδλαι ἀντὶ τοῦ κοσμεῖν" «ἔμμα δέ ἔξι τὸ Ῥρύσ ἀλημανὸν ἔριον 
τῷ ϑαλλῷ. 

4. ΠΌΛΙΣ Δ᾽ ὉΜΟΥ͂ ΜΕΝ. οἱ μὲν μηδὲν ττεπονϑότες ἐπὶ ἀπὸ- 
τροπῇ τοῦ κακοῦ ϑύδσιὶ, καὶ ἄγας ἄδεσιν' οἱ δὲ ἐπϊαικότες; ἐπὶ ΤΟΙ ῥοπῇ τοῦ κακοῦ ϑύθσι, τὸ τοαιᾶνας ἀδδσιν" οἱ δὲ κότες; ἐπὶ Τοῖς 
οἰκείοις κακοῖς ἀποιμώξεσιν. 

1. Ω ΤΕΚΝΑ, ἐμά. ΚΑΔΜΟΥ͂ 
Φ σεὸ μακροῦ γεγονότος ἀπόγενοι, ὃν 
βλαςήσαντες. ΤΡΟΦΗ, ἀνατροφὴ, ἣν 
ανατρέφει τις τινὰ, ἡ ἣν «νατρέφεταί 

τις ὑπό τινος ἐνταῦϑα δὲ γέαν ἀνα“ 
τροφὴν λέγει, τοὺς ἀνατραφέντας νῦν, 
Τὸ δὲ «προοίμιον τοῦτό ἐσ, «ορροσφωνη- 

,΄ 
Τιχον. 

᾿ς 2. ΤΙΝΑΣ ΠΟΘ᾽ ἙΔΡΑΣ. σε- 
ισσὸν τὸ «οτέ" τίνες εἰσὶν «ἡ καϑέ- 
φὸ αὗτω,, ἃς κάϑηϑε χάειν ἐμοῦ, 
Κάϑημαι τήνδε τὴν γαϑέδραν, κἡ βαδί- 
ζω ταύτην τὴν ὁδὸν, τἡ ὑδρίζω τοιαῦτα 
τινὰ; ἢ αὐτὸν ἔχωσι “»ματισμὸν το, 

λέγω λόγον, χα γράφω γραφὴν, τὰ τοῖς 

τοιοὔτοις, ἘΜΟΙ δὲ εἰκότως εἴρηκεν" 
δι’ αὐτὸν γὗ ἐκάϑηντο. 

3, ἹΚΤΗΡΙΟΙΣ ΚΛΑΔΟΙ͂ΣΙΝ 

ΞΕΣΤΕΜΜΕΝΟΙ, ὠντὶ τοῦ, ἱκετη- 
βίους κλάδες τέμματε ἐςεμιμένας φῳοῖέ- 
χοντες, 

4. τὸ δὲ ΟΜΟΥ͂ ἐπὶ συνάψει δύο 
κώλων λεγόμενον, ἐπὶ τοῦ “προτέρα κώ- 
δου δύναται , λέγεδδαι,. καὶ τοῦ δευϊέρο, 

ὥσπερ τὸ ἅμα, τὸ ὃ μ σύνδεσμος" 
χκαϑ'᾽ ὃ λέγεϊαι ἐπαῦϑα, ὁ ὅμϑ δὲ ϑυμιως 
μάτων γέμει, ὁμῶ ἢ τατάνων, 

δ. ΠΑΙΑΝΩΝ, ἕ εἰς ᾿Απόλλωνα 

ὕμνων" οὗτΘ. γὰρ αἴτιος τοῦ Ἄρι- 
μοῦ... 

Κι 
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6. ΑΤῺ ΔΙΚΑΙΩ͂Ν. οὐ δ ἀγγέλων μαϑεῖν τὴν αἰτίαν ὼω 

ἀλλ᾽ αὐτὸς τσαρεγενόμην τροκηδόμενος ὑ ὑμῶν. 

8. Ο ΠΑΣΙ ΚΛΕΙΝΟΣ:. ὁ πᾶσι τοῖς ἐπιτηδεύμασιν, ἢ ὑπ᾽ ἀν- 
ϑρώπων. ΠΠιϑανῶς δὲ τὸ ὄνομα τοῦ πτρολογίζοντος ἐδήλωσεν, ἅμα δὲ 
ἃ εἰς ἐπιδυμίαν φέρει τὸν ϑεαϊὴν τῶν περὶ τοῦ Οἰδίποδος" οὐκ εὐθὺς δὲ 

- τὰς αἰτίας τῆς δόξης ἐνάγο᾽ ἀλλὰ ταμμεύεϊοι κατὰ βραχὺ ἐν καιρῷ 

ἐν)ήσειν" καλῶς δὲ οὐ δι᾽ ἀγγέλων ἀπήγγελϊαι, ἵνα, καρ εὐ ηη αὐτῇ, 

ἐκ Δελφῶν εἰσαγάγῃ τὸν Κρέοντα. 

9. ΑΛΛ’ Ω, ΓΕΡΑΤΙΕ,. εὐτάκϊως ἑκάςω τὸ δέον ἀ ἀπένειμε, διὰ μὲν 

τῶν παίδων, τὸν οἶκῖον τῆς ἱκετείας" διὰ δὲ τοῦ πρεσθύτε, τὴν πορρὸς 

βασιλέα ἀπόκρισιν" εἰς γὰρ τοῦτο ἀπρεπὲς τὸ τῶν νέων τπορόσωπον" ὃε- 

δήλωται ἂν ἡμῖν τὸ χρήσιμον τῆς παρεσίας τῇ γέροντος. 

10. ΤΙΝΙ ΤΡΟΠΩ. 
ἐπιφέρει τὰς αἰτίας" ἢ γὰρ διὰ δέος. κολάσεως" ἢ ππαϑόντες, ἐκδικίας 

τυχεῖν ἀξιοῦτε" ὅπερ ἐδήλωσε διὰ τοῦ ΣΤΕΡΞΑΝΤΕΣ; οἷον ἤδη πες 

πονϑότες. 

12. ΔΥΞΑΛΓΗΤΟΣ, σκληρὸς, δυσμεϊάκλαςος, ἀναλγὴς, ἀπαθὴς» 
ἀνελεής" ἴσος τῷ ἀνάλγητος ὶὶ σχληρός. 

14. ΑΛΛ᾽ Ω ΚΡΑΤΎΝΩΝ. ἐν τῷ φιρώτῳ λέγ ἐγνώκαμεν τὸ 
ὄνομα τοῦ Οἰδίποδος, καὶ ὅτι πταιᾶνες εἰσὶν ἐν τῇ πόλει" νῦν δὲ διὰ 

“ “ ΄ ΄ φ ἀντὶ τοῦ, ἐπὶ τπσοίᾳ τοροφάσει ἱκετεύετε : εἶτα 

τῆς ἐντέχνου ἐπεξεργασίας, ὅ ὅτι καὶ βΌΠΑ, καὶ τὴν αἰτίαν τῶν σται-- 

ἄνων" «ροαγωγὺν δὲ εἰς πτειϑὼ τὸ ἡπρθοίμμον. ἩΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣΗ- 
ΜΕΘΆΑ. τοῦτο καὶ τὴν ἡλικίαν σημαίνειν καὶ δυσωπητικόν τσως τυγ- 

χάνει" ὡς γὰρ ἐπὶ ϑεοῦ βωμοὺς πάρεισιν, ἐπὶ τοὺς τορὸ τῶν βασιλείων 
ἱδρυμένϑς., 

6. Α ΤΩ. ἤν τὸς ςενα[κὰς, τὸς 

“σαϊᾶνας, καὶ τὰ ἄλλα. ΔΙΚΑΙΩΝ, 
δίκαιον κρίνων" ἐπεὶ ὃ βασιλεὺς τοῦ 

κοινὴ συμφέροντος «σρὸ “᾿ ἄλλων Φρον- 
«ίζει. 

9: ΠΡΕΠΩΝ, ἀρμόξων, διὰ τὸ 
γῆρας, τὸ τὴν δὶ ἱερωσύνης ἀξίαν. 

18. ΤΟΙΆΝΔΕ ἘΔΡΑΝ, ἀνϑρώ- 
πος ὅτω καϑημένες ἰλεεινῶς, 

ΜΗ ΟΥ̓́. ᾿“δκ “σαρωλλήλῃ τὸ μὴ τὸ 
τὸ οὐ. 

4. ῶ ΚΡΑΤΥΝΩΝ. κα κρατῶ, τὸ 
ἄρχω" χρατύνω δὲ, τὸ ἰρκυροποιῶ" ἐν- 
χαῦϑα δὲ τὸ κρατύνω, ὠντὶ τοῦ ἀρ- 
χω. 

156. ΗΛΙΚΟΙ. τὸ ἡλίκος πρὸς τὸ 

τηλικόσδε ἔχει τὴν εἰναφοράν' λέγεται 
δὲ καὶ ἀμφότερα, ἐπὶ ἡλικίας κυρίως, 
οἷον, τηλικόσδε ἐ ἐγὶν, ἐντὶ τοσῶτο; τὴν 

ἡλικίαν, "ὃ ἀπὸ τούτο ἐπὶ μεγέϑος 
ἁπλῶς" ἔςι δὲ αὕτη προκατάγασις ΕΣ 
διήγησις Ὃ συμβάντων αὐτοῖς ἐκ τοῦ 
λοιμοῦ, 

16. ΒΩΜΟΙΣΙ, ναοῖσι. Βωμὸς, τὸ 
οἰκοδόμημα, ἐν ᾧ ἔϑυον" ὠπὸ τούτου 
βωμὸς, καὶ ὃ «ἰριέχων τοῦτον ναός" 
βωμὸς ὦν» ἐν ᾧ τὰ ἅρματα ἐτίϑετο, 

ὡς καρὲ “Ὁμήρῳ' (Ἰλ. Θ. 441.) ἄρ- 
μόνα δ᾽ ἀμδωμοῖσι τίϑει. Ναὺς καὶ 

ἑερὸν, “ἂν τὸ οἰκοδόμημα ὑφ᾽ οὗ γυιγν 

ἔχεται ὃ βωμός" «τρόναον, ἔμπροὼ Ἐν Ξ 

γαοῦ" τέμενος, ἐν ᾧ καϑιδρύετο τὸ ἄ- 
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17. ΠΤΕΣΘΑΙ. ἀνῇ τῷ, βαδίσομ" ἡ δὲ μεϊαφορὰ ἀπὸ τῶν νεοτ]ῶν" 
τὸ δὲ ΣῪΝ ΓΗΡΑ ΒΑΡΕῚΣ, ἐφ᾽ ἑαυϊοῦ τῷ «ληδυντικῷ ἐχρήσατο, ἢ 
τὸ ΙΕΡΕῚΣ ὁμοίως. Τὸ ΛΕΚΤΟΙῚ τάχα μὲν εἰς σύςασιν τῶν παίδων" 
τάχα δὲ καὶ δημοσίαν ἐκφαίνει τὴν ἐκπομπὴν; ὡς ἐπιλεχϑεῖσαν τσαρὰ 

τοῦ κοινοῦ, 

20. ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΔΙΠΛΟΙ͂Σ ΝΔΟΙ͂Σ. δύο ἱερὰ ἐν ταῖς Θήξαις 

ἴρυται τῇ ᾿Αϑηνᾷ" τὸ μὲν ᾿Ογκαίας, τὸ δὲ ᾿Ισμηνίας" οἱ δὲ οὕτως" τὸ 
μὲν ᾿Αλαλκομενίας, τὸ δὲ Καδμείας" τινὲς δὲ τὸ τῆς ᾿Αλαλκομενίας ἐκ 

ἐν Θήξαις, ἀλλ᾽ ἐν κώμῃ ἐἶναί φασιν. ΤΣΣΜΗΝΟΥ͂ ΤῊ ΜΑΝΤΕΙ͂Α 

ΣΠΟΔΩώ. καὶ γάρ ἐςι παρὰ τῷ ἰσμηνᾷ ᾿Απόλλωνος ἱερόν" δ᾽ ὅ ΨῬΗ 

ΜΆΝΤΕΙΑ ΣΠΟΔῷ. τοῦτο Ὧν ἀντὶ τᾶ, βωμῷ" ὅτι διὰ τῶν ἐμπύρων 

ἐμαντεύονῖο οἱ ἱερεῖς. ὥς φησι Φιλόχορος! 
28. ΣΑΛΕΥΕῚ. ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν χειμαζομένων γεῶν. 
25. ΦΘΙΝΟΥ͂ΞΑ ΜῈΝ ΚΑΛΥΎΞΙΝ, σὺν τοῖς βλαςήμασιν" οὗ 

μόνον ἀφορίαν ΩΝ εἶναι τῆς γῆς» ἀλλὰ καὶ τοὺς πεφυκότας πρῆρς 
διαφϑείρεδγαι ὑπὸ τῷ λοιμϑ. ; 

27. ΠΥΡΦΟΡΟΣ ΘΕΟΣ, ὁ Ἀδμνδν ὁ συρετοφόρος" τὸν γὰρ 

πυρετὸν, πῦρ καλοῦσι, καὶ τὸ ἐναντίον, ὡς Ὅμηρος" (Ἶλ. Χ. 31.) 

Καί τε φέρει πολλὸν τουρεῖόν. ΣΚΗΨΑΣ, ἐπιδαλών. ΔΩΜΑ͂ 
ΚΑΔΜΕΙ͂ΟΝ, σπεριφραςικῶς ἡ πόλις" ἢ ἀν]ὶ τοῦ, τὰ δώμαϊα πσχάντα 

τῆς πόλεως. 

Ὑαλμδ. λέγεται τέμενος ὥπλῶως, καὶ ὃ 

ἐποκεκομμένος τἢ ἀνατεϑειμένος τόπος 

τινί, 
ΒΩΜΟΙΣΙ, ἤγον ναοῖς εἶχον γὰρ, 

φασὶν, ἱδρυμένας γαοὺς πρὸ τῶν βασι- 
λείων. 

ἂν, ΒΑΡΕΙ͂Σ. βαρὺς ἐνίσε μὲν 

λέγεται ἐπὶ ψυχῆς, ὦ ὡς ἐν τῷ (ΑΙ. 
1036.) τοιαῦτ᾽ ἀνὴρ δύσοργος ἐ ἐν γήρα 
βαρύς" ἐνίοτε δὲ ἐπὶ τοῦ σώματος, ὡς 
ἐνταῦϑα. 

ΟΙ ΔΕ ΣΥΝ ΤΗΡΑ. οἱ δὲ βιξα- 
ρῃμένοι, δυσκίνητοι, συνόντες γήρᾳ. 

18. ΗΙΘΕΩΝ. ἀπὸ τῶν Διοσκό- 
ρων» ἤγουν Κάρορθ', ὸ Πολυδεύκος. 

ΒΝ ΜΑΝΤΕΙΑ ΣΠΟΔῷ, μαῆ!- 
᾿ χρησμὸς ἊΣ ἡ ἢ  ϑεῶν μαντεία" 

μαμὰ δὲ χἡ μάντευμα, τὸ ἀπὸ μαν- 
τέων ἀνθρώπων" ἐνταῦϑα δὲ τὸ μα»- 
τεία ἀντὶ τοῦ μαντικὴ λέγεται» ὠπλὲν 

ἀντὶ κτητικοῦ. 

28. ΑΓΑΝ ΣΑΛΕΥ͂ΕΙ, ἤ ἤγεν πάνυ 

ταράτίεται; ἐν μεγάλῳ κλύδων! ἐ ἐγὶνν 
ἐν μεγάλῳ κινδύνῳ" ἀπὸ τοῦ σώλϑ τῶν 

βυϑῶν τοῦ φονικὃ οὐκ ἔτι οἵα τε ἐςὶν, 
ἤγθν δυνατὴ, ὠνενέγκαι τὴν κεφαλήν. 

25. ΦΘΙΝΟΥ͂ΣΑ ΜΕΝ. φϑειρο- 
μένη δὲ κατὰ τὰς καρποφόρες, κάλυ-» 

κας ὃ γῆς. Καάλυξ, κἄλυκος, ὃ βλα- 
ςός" κυρίως δὲ ἐπὶ ῥόδων. Φϑειρομένη 
δ κατὰ τὰς ἀγέλας Ἕ ὅΞ νομάδων βοῶν, 

ἀντὶ τοῦ τῶν ζώων ἁπλῶς τῶν νεμομέ- 
γων. Εἰκότως εἶπε τὸ ἘΓΚΑΡΠΟΙΣ 

«ρὸς τὸ καλυξιν' κώλυξ γ5 κυρίως τὸ 
τὸ ἐξόδου «ερικάλυμμα" νῦν δὲ ὧκ τοῦ 
ἐγκαρποις, “ππώντα τὰ ζωὴν ἀνθρώποις 
Γ κτήνεσι φέροντα. 

206. ΤΟΚΟΙ͂ΣΓ ΤΕ, -- Φ τὲς τό- 
κὰς ἢ γυναικῶν τὸς ὠγόνες, ἤγεν τοὺς 
κακογόνας. ΑΓΌΝΟΙΣ, κακογόνοις. 

27. ΘΕΟΣ. τὸν λοιμικὴν γόσον 

ἐκάλεσαν ἐγταῦϑα ϑεόν. 
κ9 
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88. ΑΝΔΡΩΝ ΔῈ; ΠΡΩΤΌΝ. οὐ μόνον οὖν ὡς βασιλέως δέονϊαι; 
ἀλλὰ νὴ σοφϑ" καϊὰ βραχὺ δὲ πσαρεμβάλλει ἡμῖν ὁ ποιητὴς τὰ τῆς ἱςο- 
ῥίας τῷ ᾿Θἰδίποδος. ΣΥΜΦΟΡΑΙ͂Σ, ταῖς βιωτικαῖς συνϊυχίαις. ἘΝ 

ΤΕ ΔΑΜΟΝΩΝ ΣΥΝΆΛΛΑΓΑΙΣ. καὶ ἐν ταῖς πρὸς τὸ ϑεῖον κοι- 

ο γωνίαις καὶ φιλίαις" τὸ ςοχάζεδδαι! τῆς τῶν ϑεῶν διανοίας. Ἔκ τούτϑ δὲ 

᾿σαϑηϊικωτέραν τὴν τραγῳδίαν ποιεῖ, ὅταν ὁ τοιῦτος εἶνοι γομιιϑόμενος 
φανῇ καινοῖς μύσεδιν ἔνοχος. 

835. ΣΤΥ ΚΑΔΜΕΙ͂ΟΝ ΜΟΛΩΝ. ὅς τε μολὼν ἄςυ Καδμεῖον, 

ἵνα καὶ ἡ ἀπὸ ξένης αὐτὸ ἄφιξις δηλωϑῇ. ΣΚΛΉΡΑΣΞ ΑΟἸΔΟΥ͂. ὅτι 

τὸ ἈΘΙΔΟΥ ἐὔφημόν ἐς!, τοροσέϑηκε ΣΚΛΉΡΑΣ, ὅ ἐς! δυσκόχυ; 

διὰ τὸ αἴνιγμα" ἢ φονικῆς. 
88. ΟΥ̓Δ’ ΕΚΔΙΔΑΧΘΕΙ͂Σ. οἷον, οὗ τροακόσας σαῥ᾽ ἡμῶν τὸν 

ἀροϑόν. τῶν ἘΡΕΤΩ͂Ν ὅπερ ἂν συνελάμβανέ πως σοι πρὸς τὴν λύσιν" 

ὡς πρὸς ϑεοφιλῇ οὖν καὶ εὐτυχῆ ἀπαν]ῶσι" ποεριτ]εύει δὲ ἡ ἐξ, ἢ “Δ, ὑπό. 

ΠΡΟΞΘΗΚΉ, συμδελῇ, ἐπικερίᾳ. 

40. Ὡ ΚΡΑΤΙΣΤΟΝ ΠΑΣΙΝ. ἢ 

ὑπολαμβανόμενος" 
φιλίᾳ: 

ἢ ὑπὸ πάντων κράτιςος εἶναρ 
“ἃ -“ - Ν, ὶ 

ἢ τᾶσι τοῖς τοροειρημένοις,. τύχῃ» συνέσει. ϑεο- 

41. ΠΡΟΣΤΡΌΠΟΙ, ποροσπεπ]ωκότες, προστετραμμένοι" ἴσως 

δὲ τοῦτο εἰπὼν ὁ ὑποκριτὴς τροσπίπει πρὸς τοὺς πόδας τοῦ ἄρ- 

χοντος. 

44. ΩΣ ΤΟΙΣΙ͂Ν ἘΜΠΕΙΡΟΙΣΙ. ἐν τοῖς συνεῖοῖς τὰς συν]υχίας 

᾿ χαὶ τὰς ἀποδάσεις τῶν βελευμάτων ὁρῶ ξώσας τὰ οὐκ ἀπολλυμένας" οὐ 

290. ΚΕΝΟΥ͂ΨΑΙ, τερίσκεται τοῦ 
«ἰλήϑες, Ὁ Ὁ πσληρθντος αὐτό. 

30. ᾿ἌΔΗΣ, ὃ περὶ τὴν γὴν σκο- 

τεινὸς ὠΐρ. 
98. ΟΣ Τ᾽ ἘΞΕΛΥΣΑΣ. ὅς γε 

ἐλϑὼν εἰς τὴν πόλιν τῶν Καδμείων ἐξέ- 
λυσας, ἀντὶ τοῦ ἔλυσας; ἤγεν ἔπαυ- 
σας, τὸν δασμὸν τῆς σκληρᾶς ἀοιδοῦ, 

ἤγεν ὃ Σφιγγὸς, ὃν παρείχομεν. ΑΟΙ-- 
ΔΟΥ͂ λέγει; ἐπεὶ ἐμμέτρως ἔλεγε τὰ 
αἰνίγματα. ΔΑΣΜΟΝ, τὸ τέλθ’, 
διότι κατ᾽ ἔτος ἀπήτει τοῖς “φολίταις 
ἄνϑρωπον. Δασμὸς, τὸ τέλος νὸ φό- 
ρος" ἀναδασμοὶ δὲ τῆς γῆς» ἢ ἀαναμέ- 

τρησις» γὼ ἢ ἐκ δευτέρα διαίρεσις, 
37. ΟΥ̓ΔῈΝ ἘΞΕΙΔῺΣ ΠΛΕῈ- 

ΟΝ, οὐδὲν «πλέον εἰδὼς, οὐδὲν ὠκηκοὼς 
εἰς προδδήκην τῆς σῆς γνώσεως. Τὸ 

“σλέον οὕτω ,Τιϑέμενον, οὐ περισσὸν τί- 
ϑεται, ἀλλ᾽ ἔχον ἀεὶ ὅποι ἀποδοϑή- 

σεται" οἷον, σπϑδάσας οὐδὲν τολέον ἤΞ 

γυσα; ἀντὶ τῷ, οὐδὲν τλέον τῆς σπε-: 
δῆς καὶ, δένδρεσιν εὐκώρποις οὐδὲν 
«λέον, ἃ εὐκαρπίας δηλονότι" ἐπὶ 

ἕ ἄλλων ὁμοίως. 

41. ΠΡΟΣΤΡΟΠΟΙ, «ρὸς σὶ τι- 

τραμμένοι" "᾿ παραγώγως προςρόπαιος 
ἀλλαυχβ᾽ (4}.1102.}) ϑάκει ὃ προσ- 
τρόπαιος. 

48. ΦΗΜΗΝ, χρησμόν. Ἐπὶ ζΖὲ 
ΘΕΩ͂Ν χρησμὸς ἀπαντᾷ οἰκείως" ἐπὶ 
δὲ τῷ ΑΝΔΡΟῸΣ -σροσυπωκόεταν ἣ 
μαντεία κατ᾽ ἀναλογίαν. 

ΕΙΤ᾽ ΑΠ’ ἈΝΔΡΟΣ. εἴτ᾽ ἀπ᾿ ἀν- 

τινος ἀκούσας, μαντείαν δυλονότῳ 
ΓΉ 
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ὀρδλλονῖαι, ἀλλὰ ἀλλὰ τὸ υνμὐκρἐλρδθῆς ΜΔ καλῶς. ΖΏΣΑΣ, ἐν- 

αργεςέρας. 
. 46. 10Θ᾽  ΒΡΟΤΩΝ. δεξελϑων τὰ τῆς “πόλεως κακὰ, καὶ ὅτι 

ἱκανός ἐςιν ἐπινοῆσαι ἀπαλλαγὴν, ἐπάγει ὅτι τὸ χρήσιμον σῶσοι τὴν 

τόλιν, μᾶλλον δὲ κινδυνῶδες τὸ ἀμελῆσαι. Ἴι οὖν αὶ εὐλαδήϑητι, μὴ 
πὴν ὑπάρχεσαν δόξαν ἐπὶ τῇ εὐποιΐᾳ ἀπολέσῃς. Πάνυ δὲ αἰδημόνως ἐκ 

εἶπεν; ὅτι οὐκ ἔτι τιμήσει σε ἣ πόλις: ἀλλὰ σὺν τῇ εὐχῇ τὸ ὅλον καῖέ- 
ϑηκεν" εἰώϑαμεν δὲ καὶ τῶν ἀτυχημάτων ἡ τῶν εὐημεριῶν μνημονεύειν, 
καϑὼς ἄρχονϊες ἀποβῶσιν" ἔασον οὖν, φησὶν; ἀκέραιον τὴν τορογεγενη- 

μένην σοι δόξαν, ἵνα αὐτὸ τοῦτο λέγωμεν, ὅτι ἐπὶ Οἰδίποδος τῆς Ἔφιγ- 
- γὸς ἀπαλλαγέντες εὖ διγγογόνάμαι,, 

δ1. ΑΣΦΑΛΕΙ͂Α. γνώμῃ ἀσφαλεῖ, καὶ ἐχυρᾷ εὐδθλίᾳ τὸ ἐμπεσὸν 
κακὸν τῇ τοόλει ἄνόρθωσον. 

54. ΩΣ ΕἸΠΕῈΡ ΑΡΞΈΕΙ͂Σ. τὸ τᾶν τοῦ κινδύνου, φησὶν, εἰς σὲ 
φϑάνει" τίνος γὰρ ἄρξεις, ἢ ποίαν ἕξεις πολιτείαν, ἀπολωλότων τῶν 
οἰκόντων ; 
56. ὩΣ ΟΥ̓ΔῈΝ ΕΣΤΙΝ. καὶ ᾿Αλκαῖος φησίν" Ανδρες πόλεως 

ψγύργοι ἀρήϊοι" νὰ Δημοδϑένης" "Ανδρες γὰρ πόλεις, καὶ οὐ τείχη" ὅμοιον 
"δὲ τὸ τῶν νεῶν ταὶς ἐμ ωνυξ ὅϑεν καὶ ἐρῦθας τοῖς φυρ ἀπὸ τῶν 

γεῶν εἰωϑότως χρῶντοι ἐπὶ τῶν «πόλεων, οἴακας νῦν ἀντὶ τοῦ ἄρχοντας 
λέγονϊες, καῷὰὶ ὀρϑῶς πλεῖν τὴν πόλιν φάσκονῖϊες. 

46. Ω ΒΡΟΤΩ͂Ν ΑΡΙΣΤ΄. ἐρεί- 
ων, συγκριτικὸν, ὅϑεν. χὰ πρὸς ἑνικὴν 
γενικὴν ἔχει τὴν σύδαξ,», ὦ ὡς τὸ, ὠρεί- 
ων ὃ ̓ Αχρπεὺς τῷ Αἴαντος τὰ ες 

κα΄ ἄριστος, ὑπερϑετικὸν, ὅϑεν Κ᾿ πρὸς 
γενικὴν ἢ πλοϑυντικῶν ἔχει τὴν ἀπό- 
δοσιν ὃ συντάξεως. 

48. ΚΛΗΖΕΙ. κλέω, κλεΐζω, κλη- 
ἵζω, κλήζω. 

40. ΑΡΧῊΣ ΔῈ ΤΗΣ ΣΗΣ. ὧν 
καταρχες ἐποίησας οὐδαμῶς μεμνησό- 
μεϑα. 

δ1. ΑΛΛλ᾽ ΑΣΦΑΔΕΙ͂Α. ἤγουν 
ποίησον τὴν όλιν ἀσφαλῆ μένειν, «ς 
καὶ μὴ καταβληϑῆναι, βοήϑειαν «ρό- 
τερον λαξδσαν παρά σου. ἈΝΘΡ- 

ΘΩΣΟΝ, ἀνεςηκυῖαν «σοίησον, ἤγουν 
ἀνάςησον. 
"52. ΟΡΝΙΘΙ ΑἸΣΙΘ, μαντεία 
εὐσυμξόλω, τοτέσιν ἀγαθὸν σύμβολον 
δηλέση. ὌὌρνιϑες; ἀπλῶς αὶ σώντα 

τὰ πετόμενα, ἰδίως δὲ, οἱ εἰς μαντείαν 

συντείνοντες, ἀφ᾽ εὖ ἔλεγον ε “ἂν τὸ 

εἰς μαϑ]είαν συδεῖνον, ὄρνιν, οἷ οἷον πῆας- 
μὸν ἢ “παλμὸν, ἢ τοιῶτόν τι" οὗ μόνον 

δὲ ταὶ εἰς μαντείαν συντείνοντα, ΡΥ 
ἤδη κὶ αὐτὴν ὡπλῶς τὴν μαδείαν ὄρνιν 
καλῶσι, καϑὸ λέγεϊαι ἐνταῦϑα. τὸ 
αἴσιον δὲ γὼὸ τὸ ὠπαίσιον ἐπὶ τῆς τῶν 
ὀρνίϑων μαντείας κυρίως λέγεται, καὶ 
ἐπὸ τότο υὶ ἐπ᾿ ἄλλων, οἷον αἰ «ἀπαίσιον 
ὄρννϑες, οἵ ̓ δυσοιώνιςοι" αἴσιοι δὲ, τὰ 
ἐναντίον, οἷον οἱ εὐσύμξολοι, τὴ τὰ 

ἀγαϑὲὰ σύμξολα δυλᾶντες. 

55. ΚΕΝΗΣ, ἐγερημένης  ἐν- 
ϑρώπων τῶν «ληρόντων αὐτήν. ΚΡΑ- 

ΤΕΙ͂Ν. κρεῦτῖον τῆς «πόλεως κράτεῖ;, 

ἀνδρῶν ἐνοικόντων αὐτὴν, ἢ κενῆς" καὶ 
εὐθὺς τὸ ἐπιχείρημα ἀπὸ ἐλατῆονος: 

δ6. ΟΥ̓ΔΕΝ᾿ ἘΣΤΊΝ, ὀδὲν 
. χἄνεν πούργθ'’ καὶ ναῦς τς ὧν- 

δρῶν. 

ΚΑ 
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58. Ὡ ΠΑΙ͂ΔΕΣ ΟἸΚΤΡΟΙ͂. οὐκ εἰς τὴν ἡλικίαν τοσοῦτον τὸ 52 
ΠΑΙΔΕΙ͂Σ, ὡς ἂν ἁρμόξον ἐςὶ τῷ φιλοφρονομένῳ ἤϑει, οἷον καὶ τὸ Ὡ 
ΤΕΚΝΑ ἐν ἀρχῇ" τρὸς τοὺς παῖδας δὲ διαλέγεται, ὡς οἰκϊροτέρους» 

καὶ μᾶλλον βοηϑείας δεομένας" ἅμα δὲ καὶ διὰ τὸ τσλῆϑος, ὡς ἐπικροί-- 

Ἀὐα 

,. ὩΣΤ᾽ ΟΥ̓Χ ΥΠΝῴ. ἀντὶ τοῦ. οὐκ ἀμέριμνόν με ὄντα παρα- 

καλεῖτε φροντίζειν, ἀλλὰ πρὸ πολλοῦ πεφρονικότα. ΠΟΛΛΑΣΣ Δ’ 

ΟΔΟΥ͂Σ. πολλὰς γνώμης ἐπιβολὰς ἐν τῇ σκέψει σσλανώμενος ἦλδον, 
. 

ἕως οὗ ἀρίςην εὗρον τὴν ἐπὶ τὸν ϑεὸν καϊαφυγήν. ᾿Αρσενικῶς δὲ ἐχρή- 

σατο ΠΛΑΝΟΙ͂Σ, ἀντὶ ϑηλυκϑ πλάναις. 

70. ΚΡΕΟΝΤΑ.. οὐ τὸν τυχόντα ἔπεμψα, ἀλλὰ τὸν ἀναγκαῖον. 
ΓΆΑΜΒΡΟΝ δὲ, ἁπλοϊκῶς ἀντὶ τοῦ κηδεςήν. 

78: ΟΙ ΔΕ Γ᾽ ΑΡΤΙΩΣ. οἱ ἠΐϑεοι πρὸς τὸ οὖς αὐτοῦ φασιν, ὅτι 

᾿ πάρες! Κρέων, ὡς ὀξυωπέςεροι" δ αἰδὼ δὲ τοὺς λόγες ποαρῃτήσαντο. 

Ὁ δὲ ἱερεὺς, ἅμα μὲν ὡς τρρεσθύτης οὐχ ὁρᾷ, ἅμα δὲ κατὰ νοῦν ἔχων 

Τὸν λόγον τοῦ βασιλέως. 

. 

58. ΚΌΥΚ ΑΥΓΝΩΤΑ. ἀλλ᾽ 
ἐγνωσμένα" ἔχει δὲ τὸ πσᾶν ἐνθύμημα 
οὕτω νοσεῖτε τσάντες" οὐδεὶς δὲ γοσεῖ, 

ὡς ἐγὼ νοσῶ" εἷς γὰρ ὑμῶν ἕκαςος τὸ 

οἰκεῖον σκοπεῖτε᾽ ἐγὼ δὲ, τὺ τὸ οἰκεῖον 
τὶ τὸ κοινόν. 

66. ΔΑΚΡΥΣΑΝΤΆ. ὗν» εἶπε 

δακρύσαι, ἀλλὰ δακρύσαντα, διὰ τὸ 
ὑσε γνωγικὸν γὰ ὃν, μετὰ μετοχῆς 
συντωκτέον. 

67. ΦΡΟΝΤΊΔΟΣ ΠΛΑΝΟΙ͂Σ, 
φροφαῖς τῦὺῦ φαντασίαις, ἤγεν διὰ τῶν 
φροφῶν καὶ τῶν φαντασιῶν τοῦ λο- 
γισμϑ. 

70. ΓΆΜΒΡΟΝ. ὅρω «παρὰ τοῖς 
«παλαιοῖς τὸ γαμδρὸς ἀδιάφορον᾽ γῶμ- 

(ρὸν γὰρ ἐνταῦθα, τὸν γυναικάδελφόν 

φησιν, 

ΩΣ ΠΎΘΟΙΘ᾽, «οὔϑοιτο καὶ 
ἔρουτο" “σημαίνει δὲ δύο, τὸ ἔροιτο, καὶ 
χὸ μάϑοι.. 

3. ΚΑῚ Μ᾿ ΗΜΑΡ ΗΔΗ. ἤγϑεν 
καῇ με ἀπὸ τοῦ νῦν ἡμέρα συνεξεταζο- 
μένη τῷ καϑήκοντι χρόνω λυφεῖν ἄπο- 

ροῦντα δηλονότι, ὅ ὅ τι πράτἥει" κοῦ τὸ 
ἦμαρ συμμετρόμενον ἡ «σοσόμενον το 
χρόνω τὸ τῇ βραδύτητι, λυπεῖ με: 

γ4ά. ΛΎΠΕΙ ΤΙ ΠΡΑΣΣΕΙ, λυ- 
πεῖ, ἀποροῦντα δηλονότι τί πράτει" 
φυσικός ἐςιν ὃ λόγος, ἀπὸ τῶν ἐπαγο- 
μένων συγυπακόειν τοὺς πρίποντας 
πρότερον λέγεσθαι, ὦ ὡς ἐνταῦϑα τῷ ΤΙ 

ΠΡΑΣΣΕῚ ἀπορίαν ἐμφαίνοντος γιώς- 
μῆς ζωτέσης ὅ ὅποι ἐρείσει, συνυσακούε- 
ται τὸ ἀπορθντα᾽ καὶ ἐν τῷ (Α]. 
1337.) 

Οὐ γορ κλύοντες ἐσμὲν αἰοχίςαυς-. 

λόγος» 

"Αναξ Ὀδυσσεῦ, τῶδ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρὸς 
ἀρτίως Σ 

ΤΟΥ ΓᾺΡ ΒΙΚΟΤῸΣ ΠΈΚΙ. οὐ 
πρέποντα «οιῶν ἄπεςι αλδὰ ἃ Φ' καθή- 

κοντος χρόνε.----πσεραντέρω Ὁ Θ᾽ σρέενδος 
πράγματος. 

78. ΑΔΛΛ᾿ ΕΙΣ ΚΑΛΟΝ. κοι μὴν 
καλῶς τὸ κατὰ τὸν προσήκοντα Χρόνον 
ἐμνήδδης, ὸ ἀνεξήτησας αὐτὸν, "ἡ ὅτοι 
μηνύεσι, ἢ τὰ ἑξῆς τοις μὴν καλῶς 
τῷ κατὰ τὸν προσήκοντα χρόνον ἐμνή- 
ὅλης ἐκείνε. Δηλῶσί ἐμοι, ὅτ Κρέοντα 

φσείχοντα᾽ ὅτως" ἀγγέγλθσι ᾿ Ἕκιορα 
ϑανόντα᾽ ὁ τὸ ἀκόω ὡσαύτως ἀκούω 
σε κακᾶς πάσχοντα. 
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80. ΩΟἾΝΑΞ ΑΠΌΛΛΟΝ. εἰκότως πρὸς ᾿Απόλλωνα ἣ ἀναθόησις" 

ἐν γὰρ τῷ ἀπὸ ϑεᾶ ῥηθησομένῳ χρησμῷ κεῖται τὸ τῆς ἀπαλλαγῆς" εἴϑε 
οὖν τσαραγένοιτο Κρέων ἐπί τινι σωτηρίῳ τύχῃ λαμπρὸς, ὥσπερ ἐκ τῆς 
περὶ τὸ πρόσωπον καϊαςάσεως φαιδρός. Λεληϑότως δὲ δείκνυσιν ἡμῖν 

τὸ οζῆμα τοῦ ὑποκριτᾷ, ὁποῖον εἰσῆλϑε. 
82. ΚΑΡᾺΑ ΠΟΛΥΣΤΕΦΗΣ. οἱ γὰρ ἐπί τινι αἰσίῳ τπαραγενό- 

μένοι ἐκ Δελφῶν, ἐςεμμένοι ἐπανήεσαν, ὡς καὶ ᾿Αριςοφάνης ἐν Πλούτῳ 

(21.) φησί. 
84. ΞΥΎΜΜΕΤΡΟΣ. οὐκ ἔς:, φησὶ, μακρὰν, ἀλλ᾽ ἐγγὺς, καὶ μέ- 

φσρον ἔχων τοῦ ἀκούειν, διὰ τὸ πλησίον γενέδθαι!.. ΑΝΑΞ. ἴδιον τῶν 

ἐν χρείᾳ καϑεςώτων φιλοφρονεῖδ)αι μείζοσιν ἐπ᾽ τοὺς ταπειγοτέ-- 
ρους. 

87. ΕΞΘΛΗΝ. ὁ μὲν Οἰδίπες τίς εἴη ὁ χρησμὸς ἐπυνϑάνετο" ὁ δ 

οὐκ εὐθὺς αὐτὸ τὸ ῥητὸν Ψιλὸν εἶπεν" ἀπὸ γὰρ τῶν εὐφήμων ἄρξαδνοι 

ϑέλει. Ὁ δὲ νοῦς" λέγω γὰρ ττάνϊα ἂν εὐτυχεῖν τὴν πόλιν; εἰ καὶ τὰ 
δύσφημα τύχοι κατ᾽ ὀρϑὸν ἐξελθόντα" τϑτέςιν, εἰ τὰ ἄγνως.α γνωδ)είη, 
τὸ τίς ἐςτν ὁ φονεὺς Λαΐδ᾽ οὐδὲν γὰρ χαλεπὸν ἔνι ἐν τῷ χρησμῷ, ἀλλ᾽ 

ἀγνοεῖτοι μόνον τὸ ὑπ’ αὐτῇ ῥηθέν. ΤΑ ΔΥΈΣΦΟΡ᾽. καὶ τὰ χαλεπὰ εἰ 
τύχοι κατ᾽ ὀρϑὸν προϊόντα, πάᾶνϊα εὐτυχεῖν ἡμᾶς λέγω. 

80. ΕΣΤΙΝ ΔΕ ΠΟΙ͂ΟΝ. ὅτι πμέτ ας τὸν λόγον εἶπεν, ἔτι ἀξιοῖ 
αὐτὸ τῷ ῥητῇ ἀκβααρ μέχρι γὰρ νῦν ὅτε ϑαρσήσας; οὔτε ἔμφοθός εἶμι 
τῶν ὑπὸ σᾶ ἀκούσας. 

93. ΤΩ͂ΝΔΕ ΓᾺΡ ΠΛΕΟΝ. «περὶ τούτων ττλέον ἀγωνίξομαι, ἢ 

197 

--- 

80. ΕΙ ΤᾺΡ ἘΝ ΦΥΑΝ ΓΕ Τῷ. 

εἴϑε γὰρ ἐν τύχῃ τινί" ὥσπερ παρὰ 
«τοῖς Αἰολεῦσι τὸ ὅτινα κοινὸν ἐσ, καϊὰ 
γένος», ὅτω καὶ «αρὰ τοῖς ᾿ΑἸ]ικοῖς τὸ 

Ὄ τὸ τὸ τοῦ κοινῶς λέγεται. (Δ1]. 
00.) οὔτε τῷ κλύων σάλπιγγος" [ 
(αἱ. Ἴ-: 1466.) τοῦ χρείας" τὸ ἐν 
τύχῃ γέ τω.--οτὸ τινὶ τὸ ἐπὶ ἀρσενικξ 
ἢ ἐπὶ ϑηλυκῖ λαμβάνεται" τοὶ οὖν 
ῴφειλεν εἰπεῖν" ἀλλὰ διότι λαμξάνξιαι 

ἢ τὸ τῳ ἀντὶ τοῦ τινὶ, ἔϑηκεν οὕτω" 
»ἡ ἔσι Ὁ ᾿Αὐπικῶν, 
82. ΚΑΡᾺ ΠΟΛΥΣΤΕΈΦΗΣ. οἱ 

γὰρ ἀπὸ 5 μαντεία ἐρχόμενοι» δάφνη 
ἦσαν ἐσεμμένοι" αὕτη »5 ἦν φίλη τῷ 
᾿Απόλλωνι κατὰ τὸν μῦϑον. 

84. ΞΎΜΜΕΤΡΟΣ ΓᾺΡ ὩΣ 

ΚΛΎΕΙΝ. ἐπὶ τοῦ διαςήματος ὀφεί- 

λων ϑεῖνα τὸ σύμμετρον, ὃ δὲ ἐ ἐπὶ τοῦ 

«ροσώπε τίθησιν ἀντιςρόφωρ" τὸ ΩΝ 

μα δὲ τῦτο τῷ λόγα "ὃ τῳ πεζῷ ῳ λόγῳ 

σύνηϑες, ὦ ὡσπερ τὸ τὸ ταχὺς ἔλϑεν.-- "εν 

ἀντὶ τοῦ, διάγημα ἃ ἀπέχει σύμμετρον, 

ὥτε ὥκϑειν, τοῦ λόγα ἡμετέρα δηλον- 
ὅτι. 

87. ΕΙ ΤΥ͂ΧΟΙ ἘΞΕΛΘΟΝΤΑ. 

ἤγεν εἰ ἐξέλθοι, εἰ τελεδδείη. 

.89. ΠΟΙῸΝ ΤΟΎΠΟΣ. τὸ ἔπος, 
τὔπος τὸ ἔλαιον, τὔλαιον' τὸ ἐμὸν, 

τόμον" τὸ ἔδαφος, τὔδαφος" τὸ ἃ ἄμει- 
γ0 7) τἄμεινον. ΟΥ̓́ΤΕ ΓΑΡ. ἐ γα ἐν 

τοῦ νῦ νῦν λόγῳ χαίρω, ἐδὲ πάλιν φοξξ- 

μ- 

09. ΕΣ ΠΑΝΤᾺΣ ΑΥ̓ΔΑ, ἐνῴ- 
“πίον σσάντων λέγε, 
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᾿ποερὶ τῆς ἐμαυτὸ ψυχῆς" ἀξίως τοῦ βασιλίκδ ἤϑες. ἘΞ ΠΆΝΤΑΞ 

ΑΥ̓ΔΑ. δημοσίᾳ φράζειν κελεύει, ἅμα μὲν ἐπεὶ, μηδὲν ὑποπἸεύων περὶ 
ἑαυτοῦ, οἴετοι ὴ ϑεοφιλὴς εἶναι" ἅμα δὲ καὶ ὑπὲρ τῦ, ἐν μέσῳ ῥηϑένϊων, 
ἀνυδλῆνο! τὰ τῆς ἀναζητήσεως. Αὔξει δὲ ὁ «ποιη]ϊὴς τὸ ὡς εὐνοϊκὼν ἦϑος 

τοῦ Οἰδίποδος, ὅπως αὔξοιτο τὰ τῆς τραγῳδίας, ὕςερον αἰτίου αὐτϑ τῶν 

κακῶν ἀναφαινομένε. “νος 

96. ἘΜΦΑΝΩΣ. ὅτι πολλάκις ἐκπίπῖοσι λοξοὶ χρησμοὶ; ἵνα μὴ 

γένηϊα! ἀφορμὴ τὸ τταραπέμψαδ)αι τὸν χρησμὸν, ὅτως εἶπεν. 

101: ΩΣ ΤΟΔ᾿ ΑἸΜᾺ ΧΕΙΜΑΖΟΝ. ᾿Ατ]ικῶς ἀντὶ τοῦ, ἀΐμα- 

τὸς χειμάξονϊος τὴν πόλιν τ Λαΐϑ. π' 

1006. ἘΠΙΣΤΕΛΛΕΤ, ἐντέλλετοι, ὑποτίϑεῖα!. ΤΟΥΣ ΑΥ̓ΤΟ- 

ΕΝΤΑΣΞ τοὺς φονέας τότϑ τιμωρέιδγοι. 

1090. ΔΥΞΤΕΚΜΑΡΤΟΝ, ἌΝ δυσεύρετον, γο ϑ τῇ 
ληπῖον. 

111. ΑΛΏΩΤΟΝ. ὥςε καὶ εὐχερῶς μὴ. εἰς σσολλὰ τολαϑωμένθς ἐξ- 

ευρεῖν" ἀπὸ κοινδ δὲ τὸ ἘΦΑΣΚΈ,. λείπει δὲ τὸ, τρᾶϊμαᾳ. ὈΡΜΡΗΟ. 

ΤῈ, λανϑάνει. 

112. ΠΟΤΕΡΑ. ὡς συνετὸς ὁ Οἰδίπους ϑητεῖ τὰ καϑ᾿ ἕχαςα" εἶτα 

οὕτως ἐπὶ τὴν ἀναζήτησιν ἔξεισι μεϊαπεμψάμενος τοὺς πολίτας, ἵνὰ καὶ 
ἀφορμὴ τῆς εἰσόδα γένηται. 

“114, ΘΕΩΡΟΣ. ὁ πρὸς τὸς ϑεὲς διὰ χρησμὸν ἀπερχόμενος." 

96. ΑΝΏΩΓΕΝ. διπλῶς γράφεται» 

ἀνώγω τὺ ἀνωγέω ἀνωγῶ. 
99, ΑΝΉΚΕΣΤΟΝ, αϑεράᾳεεῖον" 

ἀπὸ α τερηικοῦ μορίε;, ὃ, τῷ ἄκος ἢ 
ϑεραπεία" ἄνωγε καϑᾶραι τὸ μίασμα. 
ΣΥΜΦΟΡΑΣ, ἤγεν φ συμφέροντος" 

«τὥς καϑαίρωμεν τὸ μίασμα ; ἀνδρη- 
λατῶντες, ἢ δια Φόνα «σάλιν λύοντες, 
ἤγεν καθαίροντες φΦόνον' τοτέσ!, φονεύ- 
οἶϊες. 

102. ΠΟΙΟΥ͂ ΓᾺΡ, τὸ γδ ἐρωϊη- 
ματικόν" ἤγαν τὸν συμθεθηκότα τῦτον 
φόνον, τρία ὠνδρὸς δηλοῖ εἶ κ΄. ἢ, Η τετέςι 

τίνα λέγει φᾳαϑεῖν τῶτον τὸν φόνον ; Η 

104. ΠΡῚΝ ΣῈ ΤΗΝΔ᾽ ΑΠΕΥ- 
ΘΥῪΝ ΕΙΝ. πρὸ τοῦ κυδερνᾷν σε τήνδε 

τὴν πόλιν. Τὸ εὐθύνειν τὸ τὸ ὠπεὺυ- 
ϑύνειν ἐπὶ τῶν ὀρθεμένων λοξῶν λέγε- 
ἡ ὑγάν - ἐστὶ τῶν κεδερνωμένων γεῶν" ᾿" 

ἀπὸ τούτων κατὰ μεταφοραν ὦ ἐπὶ ΕΝ 

κυλάζειν, ὸ ἐ ἐπὶ τῶν ἄλλως διοικερμιέ- 

γων, καϑ' ὃ λέγετωι ἐνταῦϑα.---τώστευ-- 
ϑύνω, τὸ ὀρϑὼ" ἐπὶ τῆς ἀρχὸς τὸ ἐπὶ 

τοῦ κανόνος, ὡς ὃ κανὼν ἀπευϑύνει ταὶ 

ἐξισάζοντα, ἀφαιρῶν τῷ σεριτῖα" ἀπ- 
ευϑύνω, τὸ τὸ ἀπὸ εὐϑύνης ποιῶ, ἤ ἤτοι 

ἐἰνεύϑυνον' ὑπευθύνω δὲ, τὸ τιμωρᾷ- 
μον τὸ ὑπεύθυνον «σοιῶ εὐθύνη δὲ, ἡ 
τιμωρία. 

108. ΠΟΥ͂ ΤΟΔ΄, σοῦ εὑρεϑήσι- 

τοῦ αὕτη ἡ αἰτία δυσδιάκριτος ὃ ὅσα 
109. ΔΥΣΤΕΚΜ ΑΡΤΟΝ σημαί- 

γεὶ δυσεύρετον" λέγεϊαι ἀπὸ μέαφορᾶς 
τῶν κυνῶν, ἢ τὸ ἴχνος, σκοπόντων.--- 

- ἰπὸ τῷ τεκμαίρομοι, τὸ τοχάξομαι" 

ἴχνος δυφέκμιαρτον; ἀντὶ τῷ σημεῖον 
δυσεύρετον. 

111. ἘΚΦΕΎΓΕΙ. ὸ ταῦτα ἀπὸ 
τῶν ϑηρίων λέγεται» τῶν ἁλισκομένων» 

ἢ οπκφευγόντων. 

114. ΘΕΩΡΟΣ; ὃ εἰς τὸ χρηςήπ 
φιον «σορευόμενος, ἐξ οὗ καὶ ϑιωρὸς 
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116. ΟΥ̓Δ’ ΑΓΓΈΛΟΣ ΤΊΣ. οἷον, οὐδὲ ἀκόλεϑος, "ἢ οδ' τις 
ἐν μάϑοι, χρήσαιτο πρὸς ξήτησιν. 

118. ΘΝΗΣΚΟΥ͂ΣΙ ΓᾺΡ. οἷον, τοάντες΄ οἱ ΠΗ ΩΝ, αὐτῷ 

ἀνηρέϑησᾶν" δηλονότι ὑπεραγωνιξόμενοι τοῦ δεσπότθ᾽ «λὴν ἑνὸς, ὃς διὰ 
δειλίαν ἐκφυγὼν οὐδὲν ἀκριβὲς εἶχεν εἰπεῖν, τσλὴν ὅτι ὑπὸ λῃς ὧν ἀνῃρέ- 
ϑη. ἴΆχρως δὲ ὑπέγραψε τὸ ἦϑος τῶν δειλῶν" ἅμα μὲν γὰρ ἐπαΐρδοι 
τὰ ποεπραγμένα, ἵνα μὴ δόξωσι διὰ δειλίαν φυγεῖν" ἅμα δὲ ἢ ἐν πᾶρα- 
Ῥῥονήδει ὄντες τὰ βράχίά μείξω δοξάζεσι. ἸΚαλῶς δὲ ὐῴθν τ ἐν ἊΝ 

τέως μὴ ἐλέγχοιτο τὸ καϊὰ τὸν Οἰδίποδα. ΤῊΝ ΦΥΝ 

122. ΟΥ̓ ΜΙ͂Α ΡΩΝΉ. ἀντὶ τοῦ, οὐχ ἕνα μόνον, ἀλλὰ. καὶ 
-πολλούς. ὶ 

124. ΕἸ ΤΊ ΜΗ ΞΥ͂Ν ΑΡΓΥΡῷΏ. ἀντὶ τῇ, εἰ μὴ ἐπὶ κέρδει" τείνει 
δὲ τοῦτό εἰς Κρέοντα, ὡς αὐτῶ συνθεμένε τῷ τῇ Λαΐδα φονεῖ, διὰ τὴν 
βασιλείαν. ἜΝΘΕΝΔΈ,. ἤγεν ἐκ τῆς σπτόλεως ταύτης. 

126.. ΔΟΚΟΥ͂ΝΤΑ ΤΑΥ͂Τ᾿ ΝΝ. καὶ τότε, φησὶ, ταῦτα ὑπενοεῖτο, 

ὅτι ἐπιβδεδούλευϊαι. 

180. Η ΠΟΙΚΙΛΟΔΟΣ. ἠνάγκαξεν ἡμᾶς ἥ Σφὶγξ μεϑέντας τὰ 

ἀφανῆ, τὰ κατὰ τὸν φόνον τοῦ βασιλέως, τοῦτο γὰρ ἀφανὲς, τὸ παρὰ 

ποσὶ κακὸν σκοπεῖν. Ἢ οὕτως" ἡ Σφὶγξ ἠνάγκαξεν ἡμᾶς, ᾿μεϑέντας 
τὸ σχοπεῖν τὰ κατὰ τὸν φόνον, τὰ πρὸς τοοσὶν ἀφανῆ ξητεῖν, ὙΠῸ τὰ 

ἀφανῆ αἰνίγματα. 

139. ΑΛΛ᾽ ΕΞ ὙΠΑΡΧΗ͂Σ. οἷον, αὖϑις ξητῶν τὰ παρακείμενα 
ἡμῖν, ἀναδραμοῦμαι ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ πράγματος, καὶ εἰς φῶς ἄξω. 

Ἴσως δὲ λεληϑότως καί τι ἕτερον ἔγκειται ἐν τῷ ἘΓῺ ΦΑΝΩ, ὅπερ 

οὔ φησι μὲν ὁ Οἰδίπους, μανϑάνει δὲ ὁ ἀκροατὴς, ἐπεὶ τὸ «τᾶν ἐν αὐτῷ 

φανήσεται. 

ναῦς" αὕτη κατεσκεύαςο γα ἔφερε τὴν 
ϑεωρίην". ϑεοπρόπος ἢ 3, ὃ μάντις' καΐα- 

χρησικῶς τὺ ϑεοπρόπος, ὃ ϑεωρὸς, ὡς 
πὸ, ϑεοπεόπον ἴαλλ;, ἤτοι ϑεωρόν᾽ ϑεω- 
τὴς δὲ, ὃ ϑεώμενος" κυρίως ἐπὶ ϑεά- 
τροῦ. ὦ 
ἘΚΔΗΜΩΝ ΠΑΛΙΝ ΠΡΟΣ ΟἹ- 

ΚΟΝ. οὔκ ἔτι πάλιν ἀφίκετο, ἀντὶ 
Ψ ἐπανέςρεψε, πρὸς οἶκον. ὩΣ ΑΠΕ- 

ΣΤΑΔΗ, καϑαὰ ἀπεδήμησεν ὠπεςώ- 

Ἅη τις ὑπό τινος, ἀντὶ τῷ ἐπέμφϑη᾽ 
ἐνταῦϑα δὲ ἀπῆλθε καὶ ὠπεδήμη- 
σεν. 

122. ἸΡΕΤᾺΣ, ληΐζω, ληΐσω, 

ληϊσὴς γῦἡ ληξὴς γράφεται, Ὁ ληϊκὴρ 
“ποιητικῶς, γὴ ληΐξωρ᾽ ἐκ τῶτῳ καὶ 

λησρικός. Τὸ ὅλον ἐνθύμημα" οὐχ εἷς 

λησὴς ἐφόνευσεν, αλλαὰ «ππολλοῖ" τοῦτο 

γάρ ἐςε τὸ ΣΥΝ ΠΛΗΘΕῚ ΧΕΡΩ͂Ν. 

124, “ῶς ἂν ἐτόλμησεν ὁ ληςὴς 

Φονεῦσοη αὐτὸν, εἰ μὴ δῶρω ἔλαβεν ἔκ 
τινος τῶν Θηξαίων; 

151, Τ᾽ ΑΦΑΝΗ, ἤγεν τὰ ἀδηλα 
“περὶ Λαΐϑω. 

.132. ἘΞ ΎΠΑΡΧΗΣ, ἤγουν εἰνα,-- 
δραμὼν ἐπὶ τὴν ἀρχήν. 
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194. ΤΉΝΔ᾽’ ἘΘΕΞΘ᾽ ἘΠΙΣΤΡΟΦΗΝ, τήνδε ἐποιήσατε φρον-' 
τίδα. Γράφεῖο! καὶ ΤΗΝΔΕ; ΘΕΞΠΙΖΕΙ ΓΡΑΦΗΝ. 

1386. ΤΙΜΩΡΟΥ͂ΝΤΑ, προσβοηθϑνῖᾳ; ὙΠΕΡ ΓᾺΡ ΟΥ̓ΧῚ ΤΩΝ 
ἈΠΩΤΈΡΩ,. οὐ μόνον ὑπὲρ τὸ ἀνμρημένε βασιλέως ἄξων ποιήσοιδλρῃ 

τὴν ἀναξήτησιν, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ ἐμοῦ" ὁ γὰρ ἐκείνῳ ἐπιχειρήσας, 
ἴσως κἀμοὶ ἐπιβδελεύσει. Πεπλαγίαςοι δὲ πάλιν ὁ λόγος; καὶ τὴν 
ἀλήϑειαν αἰνίτϊετοι τῷ ϑεάτρῳ, ὅτι αὐτὸς δράσας τὸν φύων ὁ Οἰδίπες, 

τὰ ἑαυτὸν τιρρρήσεῖαι. ΚΕΙΝΩ, ΠΡΟΞΑΡΚΩΝ,. καὶ τᾶτο κινητικὸν 

τοῦ ϑεάτρε: τὰ γὰρ ἐναντία ἀπόβίνκνμα, 
148. ΓΣΤΑΞΘΕ, ἀνίςαδδε. ἹΚΤΗΡΑΣ, τὸς ἐομακ λον, ΑΔ- 

ΛΟΣ ΔῈ ΚΑΔΜΟΥ͂ ΛΔΟΝ. σιϑανὴ ἡ εἴσοδος τοῦ Χοροῦ" σκέπῖε- 

ὅδαι γάρ φησι δεῖν μετὰ τοῦ δήμε περὶ τῶν πρακϊέων. 

147. ἃ ΠΑΙΔΕΈΣ. ἔξεισιν ὁ ἱερεὺς, πτράξας δ᾽ ὅπερ ἤἦλϑεν, ἅμα δὲ 

ἢ ὑπὲρ τᾶ χώραν εἶνοωι ἑτέρῳ ὑποκριτῇ. ἘΞΑΓΓΈΛΛΕΤΑΙ, ἐξαγ- 
γέλλει" ἡ δὲ χρῆσις ᾿Ατ]ική. 

161. ὦ. ΔΙΟΣ ΑΔΥΈΠΗΣ. κατὰ τὴν πρόςαξιν τῇ βασιλέως 

πάρεισι πορεσξύται τινὲς, ἐξ ὧν ὁ Χορὸς συμπληρᾶτοι. Διὸς δὲ ἡδυεπῇ 
φάτιν, τὴν μαντείαν φησίν" ὁ γὰρ ᾿᾿Απόλλων ὑποφήτης δοκεῖ εἶναι τοῦ 
πατρὸς, νὰ πσαρ᾽ ἐχείνα λαμβάνειν τὰς μανϊείας, καὶ τοῖς ἀνθρώποις ἐκ- 

φέρειν" καὶ “Ὅμηρος: (Ἶλ. Β. 93.) Διὸς ἄγγελος, ὄσσα δεδήει. ΤΙΣ 
ΠΟΤΕ. εἴ τις ποτέ ἐς ιν" ὅτι μὲν γὰρ ττάρες! λόγιον ἀπὸ τῆς υϑῶ- 

γος) ἀκηκόασι" τὸ δὲ ῥητὸν αὐτὸ ϑητᾶσιν. ΤᾺΣ ΠΟΛΥΧΡΥΣΟΥ͂ 

ΠΎΘΩΝΟΣ. λείπει ἡ ἀπὸ, ἵν᾿ ἧ, ἀπὸ τῆς ᾿Πυϑῶνος. ἘΚΤΈΤΑ- 

ΜΑΙ, ἐκπέπληγμοαι. ΦΌΒΕΡΑΝ ΦΡΕΝΑ. τὴν περίφοβον" καὶ ̓ Αλ-. 
καῖος" ᾿Ελάφῳ δὲ βρόμος ἐν ςήϑεσι φύει φοβερός" ἀντὶ τοῦ περίφοθος. 
ΔΕΙΜΑΤῚ ΠΑΛΛΩΝ. ἀντὶ τοῦ τπσαλλόμενος φόδῳ, ἀγωνιῶν" τοῦτο 
Ν -" Ν ᾽ -“ ’ ᾽ “ Ἁ ΄ »Ν “ 9. Ὁ “ 

δὲ τοῖς τορὸ αὐτοῦ συναπῆέον" ἀγωνιῶν τὴν φρένα ἐπὶ τοῖς ἀπὸ σοῦ 

194. ΠΡῸΣ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ. 

«ρόϑεσις πρὸς ἀντὶ τῆς ὑπὲρ προϑέ- 
σιως. 

135. ἘΝΔΙΚΩΣ ΣΥΜΜΆΧΟΝ, 

ἤψεν βοηϑὸν ἐν δίκη" σύμμαχος “τοῦ 
δεῖνι, ὦ ὡς πρόμαχος" ἤγεν ποιῶντω ἐμὲ 
τὰ ἀνήκοντα τῷ ϑεῶ. 

138. ΑΛΛ᾽ ΑΥ̓ΤΟΣ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 

συνυπακόεται ἧ ὑπὲὶς ἀπὸ κοινῷ, ἵν᾽ ἦ, 
ἀλλ᾽ αὐτὸς ὑπὲρ ἐμαυτῷ. ΑΠΟΣΚΕ- 

ΔΩ, ἀποσκεδάσω, ἀποπέμψω. ΜΥ- 
ΣΟΣ, τὸ μίασμα᾽ μῖσος, ἡ ἔχϑρα. 

340. ΤΟΙΑΥΤΗ͂ ΧΕΙΡῚ, φοιαύτη 

τόλμη χειρὸς, τοιότῳ Φόνῳ. 
148. ΙΣΤΑΣΘΕ, ἀἀνίγαδε, ανά- 

Ξὴτε» τὸς κλάδως ἃ ἱκετηρίας ἀπά- 

ἰμρύῤ οὶ ἜΕςι δ κλάδος ἱ ἱκετήριος, κλὼν 

ἐλαίης ἢ ἐςεμμένος ἐρίοις, ὃ δὴ ἢ ἱκετη- 

εἷαν ἔλεγον" ἐλαία, τὸ δένδρον" ἐλάα, 

ὃ καρπός. ᾽ 

147. ΤΩ͂ΝΔΕ ΓᾺΡ ΧΑΡΙΝ, καὶ 

»ὃ χάριν τῶνδε δεῦρο ἰπορεύϑημεν, ὧν ὧν 

οὗτος ἐπαγγέλλετει Μ ἤγεν ὑσιοχνεῖτει. 

151. Ὡ ΔΙΟΣ ΑΔΥΈΠΗΣ. ἤΐεν 
ἡ δὲ ἀέρος Δἱοαδεδομένη φήμη" ἡδύλο- 
γος" λέγει δὲ τὸν χρησμόν. : 
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χρησμοῖς, σεβόμενος τὰ ἀπὸ σοῦ εἰρημένα. ἈΝ ῳ καὶ ΔΕΙΜΑΤΙ 

ΠΌΛΛΩ. 
150θ.0. ΠΕΡΙΤΕΛΛΟΜΕΝΑΙΣ ὩΡΑΙ͂Σ. εἰς τὸν ΝᾺ χρόνον 

-ροϊούσης τῆς ὥρας" ὁ δὲ νοῦς" τί μοι ἢ νῦν, ἢ μετὰ χρόνον ἀνύσεις. 
ΤΕΚΝῸΝ ΒΛΠΙΔΟΣ, ΑΜΒΡΟΤΕ ΦΑΜΑ. οὕτω φημίζεσι πρὸς 
τὸ νάθνν καλῶς, ποίρ᾽ ὅσον ἐν ἐλπίδι τινὶ γενόμενοι οἱ ηγρε-τ χρη- 
σμοὺς αἰτᾶσιν ἀπὸ τῶν ϑεῶν. 

168. ΠΡΩ͂ΤΑ ΣῈ. γράφεται ΠΡΩΤΑΝ ΓῈ;. μεταξαίνει λοιπὸν 
εἰς τὸ ἐπικαλεῖδθαι τινὰς τῶν ϑεῶν. ΓΆΙΑΟΧΟΝ. ἐπειδὴ ἣ αὐτή ἐς 

τῇ Ἑκάτῃ, ἡ δὲ ϑεὸς αὕτη ἐν ταῖς ἀγοραῖς εἰλεῖται" ἢ ἀντὶ τοῦ, τὴν 
πολιῶχον, ὥςε τὴν γὴν ἀντὶ τῆς πόλεως εἴληφεν. ΕὙΥΚΛΕΑ ΘΑΣ- 

ΣΕΙ. ἘἙὔκλεια ΓΑρτεμις" οὕτως πταρὰ Βοιωϊοῖς τιμᾶτω. ΚΑ͵ΑΙΦΟΙ- 

ΒΟΝ. ἑάχα μὲν διὰ τὸ ἐπὶ χωμᾷῷ τὴν εὐχὴν γενέδ)αι, οὗ αἴτιος εἶναι 
δοκεῖ: τάχα δὲ διὰ τὴν μαντείαν. 

172. ΠΡΟΤΕΡΑΣ ΑΤΑΣ. τῆς ἀπὸ τῆς ΞΦιγγός" τὸ “δὲ ἩΝΥ- 

ΣΑΤῈ,, ἀντὶ τῇ ἐφϑείρατε" καὶ Ὅμηρος" (Ἰλ. Δ. 8365.) 

Ἦ ϑήν σ᾽ ἐξανύω γε καὶ ὕςερον ἀντιδολήσας. 

ἘΚΤΟΠΙΑΝ, ξένην καὶ ἀλλόκοτον" ἢ ἠνύσαϊε αὐτὴν ἐκτοπίαν γενέδϑαι,. 
ὅ ἐςιν ἐκτὸς, αὶ ἀπὸ τῶν τόπων τῆς πόλεως. ΦΛΟΓΑᾺ ΠΗΜΑΤΟΣ. 

περιφραςικῶς, τὴν ττημονὴν τὴν διάπυρον. 

177. ΠΡΌΠΑΣΞ ΣΤΌΛΟΣ, ἡ πᾶσα δύναμις, ὁ πᾶς λεώς. ΦΡΟΝ - 

ΤΙΔΟΣ ΕΓΧΟΣ. ἀλληγορικῶς ἥ βοήϑεια, πσαρὰ τὸ ἔχεδ)αι" οἷον, 

156. [Η1Ὲ ΔΑΛΙΕ ΠΑΙ͂ΑΝ. διὰ 
μέσα τῶτο" ἐπὶ δὲ ΞΞ παιάνων λέγεται 

«πὸ ἰήϊος, ἐπεὶ ποιότῳ μέλει ἦδον τοὺς 
“παιᾶνας ἐπεὶ δὲ ποὺς Σ ᾿Απόλλωνα. 

ἤδωτο οἱ παιᾶνες, ἐλέγετο ῷ ὁ ̓ Απόλ- 

λων ἐῆϊος, ὡς ὑπὸ τοιότο μέλες ὑμνό- 

μένος, ὥσπερ εὔϊος ὃ Διόνυσος" ΓΟ ἐπὶ 

τὸ παιᾶνος τὸ αὐτὸ τῶτο συμβαίνει" 

λέγετε ὃ “παιὰν ὃ εἰς Ὁ ᾿Απόλλωνα 

ὕμνος, καῇ ἀπὸ τότϑ ἢ ὃ ᾿Απόλγδων, 

καϑ' ὃ ὃ καῇ ἡ ἐνταῦθα δείχνυϊαι δὲ τὸ ἐν 
τότοις τῶτο σαφίξερον" 

Ὑμνείω Παιᾶνα μέγα ϑεὸν ̓ Απόλ- 
λωνᾶ. 

150. ΠΕΡΙΤΕΛΛΟΜΕΝΑΙ͂Σ. κὦ 

«ὡς σεριτελλομένας ὥρας, τὰς κατὰ 

κύκλον ἐπιόσας. 

162. ΑΜΒΡΟΤῈ, ἀϑαναῖε» ἀδιά- 

αἴωτε ἢ χρησμὸν λέγει. 

163. ΚΕΚΛΟΜΈΝΩ, ἐπικαλου- 
μένῳ" ἢ μετοχὴ δυτιαὸ ἃ ἀντὶ ἑήμαΐος" 
ἔχεσι δὲ τῶτο ὑκ φ Ὁμήρε. 

167. ΑΡΤΕΜΙΝ. ἡ αὐτή ἔςιν ἣ 
ἼΑρτεμις τῇ Ἑκάτη, ἥτις ἐτιμᾶτο ἐν 

ταῖς τριόδοις. 
169. ΦΘΙΒΟΝ. νἢ τὸν ̓Απόλλωνα, 

δ μακρόϑεν πέμποντα τοὶ βέλη. 
171. ΑΔΕΞΙΜΟΡΟΙ, ἀποδιώκον- 

τες τὴν μοίραν, ἤγον τὴν δυςυχίαν. 
172. ὙΠῈΡ ΟΡΝΎΜΕΝΑΣ ΠΟ- 

ΛΕΙ. ἡ ὑπὲρ ἀντὶ ὃ ἐπὶ» ἤγεν κινου- 
μένας κατὰ ἡ πόλεως. 

173. ἩΝΥΣΑΤ᾽ ΕΚΤΟΠΙΑΝ, ἢ- 
γὃν ἐποιήσατε ἐκτετοητισμένην, τουτέσι 
ἐξετοπὶ σαΐε, ὑπερόριον ἐποιήσαϊε.. 

175. ΠΟΠΟΙ. πόπος παρὰ τοῖς 
Ἕλλησιν; ὃ ϑεός. 
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οὐκ ἔνες! τῷ νῷ τῆς φροντίδος ἔ ἔγχος; τϑτές , τὸ διὰ τῆς ἀρανν τς: Ἂ πρρο-- 

μηϑείας γιγνόμενον ἀλέξημα τὰ ἀμυντήριον. Ο 

180. ΕΚΤΌΝΑ ΧΘΌΝΟΣ. ἢ τὰ ἔδδῥώ ὴ ἢ τοὺς παῖδάς '“φῆσιν. 

ΟΥ̓́ΤΕ ΤΟΚΟΙ͂ΞΙΝ. οἵ τε γυναῖκες τῶν καμάτων ἐν τοῖς τόκοις οὐκ 
᾿ἀνέχεσι, τοτέςιν οὐ τερι!γ ἔγγονῖα! τῶν «τόνων. Τὸ δὲ ΑΝΕΧΟΥ͂ΣΙ, 

ἤτοι ἐλευϑερᾶνται, αὶ ἄνω ἑαυτὰς ἔχϑοιν, ἢ ἄγεσιν, ἐκ μεϊαφορᾶς τῶν 
ἄνω νευόντων μόγις ἐν τῷ νήχεδγαι. ΤΉΤΩΝ, ἤτοι τῶν μετ᾽ εὐχῆς 
γιγνομένων, ἢ τῶν λοιμικῶν. ᾿Ιῆϊος γὰρ ὁ ᾿Απόλλων, εἰς ὃν ἡ ἁγνεία 
τῶν λοιμῶν ἀναφέρεται" ἢ ὅτι ἐπίφϑεγμια κοινόν ἐς! καὶ ̓ Αρτέμιδος" αἵ 
δὲ γυναῖκες ἐν ταῖς ἀνάγκαις τὰς τοιαύτας ἀφιᾶσι φωνάς. Οἱ δὲ ἀκότ 

σι, τῶν ϑρηνητικῶν.. 

188. ἌΛΛΟΝ δ᾽ ἊΝ ΑΛΛῴ. ἄλλον ἐπ᾽ ἄλλῳ ἴδοις ἂν ἀποϑνή- 
δκχονῖα, ὡς ὄρνιϑες ἐν τῇ αἹήσει ἄλλος ἐπ᾿ ἄλλῳ πέτεϊα!. ΚΡΕΕΞΞΟΝ 
ΠΎΡΟΣ. ἢ οἷον ὀξυϊέρες τυρὸς εἰς τὸ σπεύδειν εἰς “Αδην" ἢ κρεῖσσον 

«αὐρὸὺς, ὡς μὴ καϊαλαμβάνειν τὸ αὖρ τὸ τῶν ἀποϑνησκόνϊων «λῆϑος νὰ 

καίειν" ὶ γὰρ ὑπερθδολὴ καὶ ἐπίτασις τᾶ πσάϑες. ἘΞΠΈΡΟΥ ΘΈΘΥ, 

τὸ Αδο. 

.180.. ΝΗΉΛΒΑ, τὰ μὴ τυχόντα ἐλέες" τὸ αὐτὸ δέ ἐςι τῷ ΑΝΟΙ- 

ΚΎΩΣΣ. οὐκ ἠλέουν δὲ ἀλλήλους, ἴσως ὑπὸ τῆς συνηϑείας τοῦ κακοῦ, ἢ 

ὑπὸ φόθε καὶ προσδοκίας τῶν ὁμοίων. ἘΝ Δ’ ΑΛΟΧΟΙ͂. ἐκ τότε δῆ- 

λὸν, ὅτι αὶ τέλειοι ἀπέϑνησκον. ΑΚΤΑΝ ΠΑΡΑΒΩΜΙΟΝ. ἀντὶ τὸ 
΄ ΄ ε Ν - - ὌΝ 

πσαραχώριον, οπϑοι βωμοὶ τῶν νεῶν εἰσιν. 

106. ΛΑΜΠΕΙ͂. ἀντὶ τὸ ἀκμάξει λαμπρῶς τῇ φωνῇ. ΠΑΙΑΝ δὲ 

180. ἘΚΙΌΝΑ, ἤγεν σῖτον τὸ τὰ 
ἄλλα γεννήματα; οἱ καρποί. 

182. ΑΝΕΧΟΥ͂ΣΙ, ἄνεσιν ἔχδσιν, 
ἀναπαύονιαι.- 

185. ΕΥ̓́ΠΤΕΡΟΝ, καλῶς ἔχοδα 

᾿ ἕνεκα ὦ σήσεως, ἤγδν ὠκύπτερον. 

186. ΚΡΕΙΣΣΟΝ ΔΜΑΙΜΑΚΕ- 
ΤΟΥ͂ ΠΥΡΟΣ, εὐτονώτερον τῆς περισ- 

σὼς μεγάλης φλογὺς; καὶ «ρὸς ἣν σδν 

ἔςι μῆκθ. «παραβαλεῖν. ΡΜΚΟΝ, 
κινώμενον «τρὸς τὴν παραλίαν ΑΝ ἑσπέρϑ 

ϑεῦ, ἢ ἤγϑν σκοτεινῦ, περιφρατικῶς δὲ 
18 Ἄδε, πρὸς ὃν ἔλεγον διὼ τῆς Αχε- 

μουσίας λίμνης κατάγεδωι τὰς ψυ- 

Χχάς. 
100. ΠΡῸΣ ΠΕΔΩ, παρὰ τῇ γῇ 

τῇ ϑανατηρᾷ, Τὴ ἢ φϑοροητοιῷ, ὅ' ὅτι ἀπὸ 

τ γὴς μεταλαμβάνοσι ἡ λοιμικῆς νό- 

σὸ τὰ ζῶα. 
101. ΑΝΟΙΚΤΩΣ, μὴ Φροντιζο- 

μένη ὑπὸ τινος ἐλευθερωϑθῆνάρ" ἄνη- 

λεῶς. 

102. ἘΠῚ ΜΑΤΈΕΡΕΣ. γεν ἐπὶ 
τότοις δὲ αὐ ἄλοχοι, κεῖνται δηλονότι; 
τὸ σολιοιὶ μητέρες, ἤγθν τσεπολιωμέναι 
γραῖωι. ᾿Ἐπίπαππος, ὃ ἐπὶ τῷ πάπ- 
πῳ πάπα οὕτω καὶ ἐπιμήτηργ ἢ 

μάμμη. 
1035. ΑΚΤΑΝ ΠΑΡΑΒΏΜΙΟΝ, 

τὴν παρὰ τοῖς βωμοῖς ἐξοχήν. 

104. ΑΛΛΟΘΕΝ ΑΛΔΑΙ, ἤγουν 
ἀπ᾿ ἄλλ μέρες ἄλλωι κείμενε. 

105. ΙΚΤΗΡΕΣ, ἱκέτιδες ἐπιςον 
νωχῶσι ἕνεκω “ἢ χαλεπῶν πόνων.᾿ 

196. ΠΑΙΑΝ ΔΕ. ὃ εἰς Σ ᾿Α- 
πόλλωνω ὕμνος «σεριφανῶς ὑμνεῖταμρ" 
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λέγεται Φρὸς ἀποτροπὴν τῶν κακῶν. ὉΜΑΥΔΟΣ, ὁμόϑρϑς. ὁμόφω-. 
νός" τῶτο δὲ ὅμοιόν ἐς! τῷ, ὁμιδ δὲ πτανάνων τε καὶ ςεναγμάτων." ; 

197. ὩΝΙΥΠΕΡ ῶ ΧΡΥΣΞΕᾺΑ; φῳρὸς τὴν φήμην πάλιν φησὶ τῆς 

μαντείας" ἀλλθῴρυςὶ γὰρ ἐπί τινι ἀγαδϑῷ τὸ μάντευμοι ἀπόθῆνοι. 
ΧΡΥΣΒᾺΑ δὲ, τιμία" φασὶ γὰρ οὕτως τιμᾶδγα! Χρυσῆν. ΑΡΈΛι ΤῈ; 

ΤΟΝ ΜΑΛΕΡΟΝ. ἀνῇ) τοῦ, τὸν καλιοβιοιῤάίνονϊα" ἐάτει δὲ, τοῦτο 
ἐπὶ τοῦ λοιμοῦ, τοῦ δίκην σολέμα ἀναιροῦνϊος". ἀπὸ κοινᾷ δὲ τὸ ΠῚ Μ:- 

ΨΟΝ. υκὸ κι 
200. ΑΧΑΛΚΟΣ ΑΣΠΙΔΩΝ, οὐ χρώμενος ὅπλοις φλέγει ἡμᾶς. 

ΠΕΡΙΒΘΗΤΟΣ, δὲ, περὶ ὃν ἕκαφος βοᾷ" ἢ μετὰ βοῆς καὶ οἰμωγὴς 
ἐπιών" ὡς ἐπὶ ππολέμϑ πάλιν. ΝΩΈΙΣΑ͂Ι, ἀπελάσαι" ἀπὸ μδιαφέρξα 
τῶν τὰ νῶτα διδόντων ἐν ταῖς φυγαῖς. Ἢ οὕτως Θέμψον ΩΝ ὥς ε 

«ταλινόρμηϊον αὐτὸν ἡενέδγοι,, τὰ νῶτα δόνϊα. τῇ πόλει. . 

203. ΠΑΈΡΑΣΣ ΕΠΘΥ͂ΡΟΝ. ἤτοι ἐπ᾽ οὖρον, ὅ ἐςὶν εἰς ἄνεμον. 
Ὅμηρος" (Ἰλ. Ζ. 8347.) εἰς ὄρος ἢ εἰς κῦμα. Ἢ ΑΠΘΥ͂ΡΟΝ, ἀπὸ 

τῶν ὅρων τῆς τοόλεως. ἘΠῚ᾿ ἘΞ ΜΕΡΓᾺΝ ΘΑΛΑΜΟΝ. κἀτὰ τοῦ 

βυϑϑ' τῶῦτο γάρ ἐςι ϑάλαμος ᾿Αμφήρίτης. ἘΠΤ᾽ ἘΞ ΤΟΝ ΑΠΟ- 

ΞΈΝΘΝ. ἤγεν ἔνϑα αἱ Συμπληγάδες πέτραι εἰσίν" ἴσως δὲ τὸν ᾿Αλ- 
μυδησσόν φησι, περὶ ὃν ἱςσορεῖτοη πολλὰ ναυάγια γίγνεδθδα!" ὥςε μὴ 
μόνον ἐξ ἁπάσης γῆς ἐξεληλάσϑαι, ἀλχὰ μηδὲ ἐν κοινῇ ϑαλάσσῃ εἶνοι. 
ΑΠΘΟΞΕΝΟΝ δὲ, δυοχείμερον. 

207γ. ΤΕΛΕΙ ΓᾺΡ ΕΖ ΤΙ ΝΥΞ ΑΦΗ͂. ἀντὶ τοῦ, εἴ τι ἡ γνὺξ 

ἀγαϑὸν καϊαλείπεϊοι, τοῦτο ἐν ἡμέρᾳ ἀναιρεῖται. Βούλετοι δὲ λέγειν, 
ὅτι τὰ κακὰ ἀδιάλειπῖον ἔχει" εἰ γάῤ τι ἣ νὺξ ἀφῇ ἐπὶ τῷ ἑαυτῆς τέλει 
ἀδλαβὲς, μὴ φϑάσασα αὐτὸ ἀπολέσαι, τοῦτο μιεϑ᾽ ἡμέραν ἀνήρπαςοαι. 

200. ΤΌΝ, ἀντὶ τοῦ ὅν" τὸν μαραν)ικὸν ΓΆρεα κεραύνωσον, ὦ 

Ζεῦ. 

212. ΛΥΚΕΙ͂ ΑΝΑΞ. βελοίμην δὲ καὶ τὰ σὰ βέλη, ὦ "Ἀπολλὸν, 

3 ΄ τις ͵ ἊΝ ͵ ᾽ν Ν Ὁ , ' 
ἐπαιάνιζον οἱ μὴ παϑόντες, ἐσέναξζον Θρῴκιον, ἤγεν Σ΄ Εὔξεινον πόντον: 
οἱ παϑόντες. ΟΜΑΥ͂ΛΟΣ, ἅμα, ὑπὸ 209. ΤῸΝ Ὡ ΠΥΡΦΟΡΩ͂Ν. ὦ 

Ἷ 
ι 

“πάντων ὠδομένη σύναυλος, σύμφωνος, 
ἐσὶ δηλονότι. 

108. ΕΥ̓ΏΠΑ, ὀξὺ ὁρῶσα καὶ 
καθαρόν Πρὸς μὲν τὸ ΑΡΕΑ, τὸ Α- 
ΧΑΛΚΟΣ, φρὸς δὲ τὸ ΜΑΔΕΡΟΝ, 
τὸ ΦΛΈΤΕΙ. 

202. ΝΩΤΙΣΑΙ. λείπει τὸ δός, 
05. ἘΣ ΤῸΝ ΑΠΌΞΕΝΟΝ. 

εἴτε εἰς Ὁ ἀνεπιτήδειον τοῖς ξένοις εἰς 

ἐλλιμένισιν, δ ταραχώδη «ϑόντον τὸν 

γέμων, ἤγεν διοικῶν, τὰ κράτη: Ὧ πυρ- 

φόρων ἀτραπῶν ἢ οὕτως" ὦ νέμων τῷ 

κρώτει τῷ ἐς ἊΝ διὰ ἃ σῆς ἰοκύος τὴν 

«υρφόρον ὡςραπήν. 

211. ὙΠῸ Σῷ ΦΘΙΣΟΝ. φϑεῖ- 
ρ᾽. υσοϑεὶς τῷ σῷ κεραυνῷ, ἤγθν κε- 

ραύνωσον αὐτὸν, κατ αὐτὰ βαλὼν κε- 

ραυνὸν ἢ σόν. : 

.212. ΧΡΥΣΟΣΥΡΟΦΩΝ. ὠπὸ ᾧ 
τόξο, Ὁ χρυσὴν νευρὰν ἔχοντος. 
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τὰ ἀδάμαςα καϊαμερίξεῦγαι εἰς αὐτὸν, καὶ τὰς λαμπάδας Αρϊέμιδος ἘΝ - 
ΔΑΤΕΙ͂ΞΘΑΙ, ἐν μερισμῷ δίδοδγοι. καὶ διατρίδειν" μετῆκϊαι δὲ ἀπὸ 
τῶν διαγεμομένων. ΤΌΝ ΧΡΥΣΞΟΜΗΤΡΑΝ, τὸν Θηβαῖον Διόνυσον, 
τὸν ταῖς βάκχαις συνοικοῦντα. ΜΟΝΟΣΞΤΟΛΟΝ, γράφεται Ονο- 

ΣΤΟΛΟΝ. 
228. ἘΠῚ ΤῸΝ ΑΠΟΤΙΜΟΝ ΘΕΟΝ. λέγει τὸν λοιμὸν, τὸν μὰ 

μετέχονϊα τῆς τιμῆς τῶν ϑεῶν" ϑεῶν γάρ ἐς! τὸ εὐεργετεῖν τοὺς ἀν-- 

ϑρώπες. 

224. ΑἸΤΕΙ͂Σ. ἐὰν ϑέλῃς τὰ ἐμὰ ἔπη δέχεδϑαι ἃ ἐἐδερ ἔπη ἐξερῶ 
ξένος ὧν καὶ τῇ τράγμαῖος καὶ τοῦ λόγε, οἷον οὐκ ἀκηκοὼς πορρότερον 

τορὶ τοῦ φόνε τῇ Λαΐε, οὐδὲ μὴν, καϑ᾿ ὃν χρόνον ἐπράχϑη ὁ φόνος. 

«παρών. ὙΠΗΡΕΤΕΙ͂Ν, ἐπαρκεῖν καὶ συμπράτιειν. ΤΟΥ͂ ΛΟΓΟΥ͂, 
τοῦ λεχϑέντος ὑπὸ ᾿Απόλλωνος. ΤΟΥ ΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ, τῷ φόνε. 

«228. ΟΥ̓ΓᾺΡ ΑΝ ΜΑΚΡΑΝ. οὐ γὰρ ἂν, φησὶ, τοσότε ὀνῖος τοῦ 
μεταξὺ, ἀνεζήτεν τὸ πρᾶγμα, εἰ μὴ ἤδειν καϊαληψόμενος. ᾿Ελπίδα δὲ 
αὐτοῖς ὑποβάλλει ὅτι δύναϊαι ἀνευρεῖν τὸν φονέα, ἵνα προθυμότερον συλ- 
λάδωνϊαι αὐτῷ. ΣΎΜΒΟΛΟΝ, τῆς γνώσεως. 

2380. ΥΣΤΕΡΟΣ ΕἸΣ ΑΞΤΟΥ͂Σ ΤΕΛΩ.. μεταφέρει ἀπὸ τῶν ἐν 
ταῖς πόλεσι ξένων τελούντων τῇ μεῖϊοικίᾳ" ἀντὶ τῶ, πσεπολογράφημοι, 
καὶ ἄρτι αὐτὸς ἐνομίδγην ξένος ὧν, καὶ ἐδασίλευσα. ἔΑλλως. ΝΥ͂Ν Δ᾽ 

ΕΠΞ ΑΞΤΟΥ͂Σ ΤΈΛΩ. δοκῶν γὰρ εἶνοι ξένος, τῆς βασιλείας τετύ- 
χήχα' ἐπεὶ οὖν, φησὶ, συν]ελῶ εἰς τὴν πολιτείαν, ὰὺ μέλει μοι τῶν κοι- 
γῶν, ταῦτα ὑμῖν τροφωνῶ. Μεϊῆκται δὲ ἀπὸ τῶν συνϊελόντων ἐν ταῖς 

πόλεσι, καὶ τὴν ἰδίαν δύναμιν εἰς τὸ κοινὸν φερόγτων. 

214. ἘΝΔΑΤΕΙΣΘΑΙ, ἐνδιατρί- 227. ΞΈΝΟΣ ΜΕΝ. οὖ ἐ ἐνεχός- 
ξειν, ἐνδιαιτῶδηε, μερίζεδδει, ἁ᾽αδί- 
δοῦλαι. ΑΡΩΓΑ, προιςάώμενω. 

210. ἘΠΏΝΥΜΟΝ, τὸν ἐπὶ τῷ 
ὀνόματι “ξ Θηδαίων καλόμενον. 

221. ΟΜΟΣΤΟΛΟΝ, Σ᾽ συνόμι- 
λον, ὃ συμπορευόμενον ταῖς Μαινάσιν», 
διότι ἔχει λαμπρὰν ὄψιν. 

223. ἘΠῚ ΤῸΝ ΑΠΟΤΊΙΜΟΝ. 

ἤγεν᾽ κατὰ τῷ ὠτίμο ἐν ϑεοῖς ϑεοῦ, τῷ 
λοιμϑ. 

224. ΑἸΤΕΙ͂Σ, ἀντὶ τὸ αἰτῇ» ἤϊων 
“«αρακαλεῖς. Ἀ Δ᾽ ΑΙΤΕΙΣ, σερὶ ὧν 

τὴν αἴτησιν ποιῇ. ὙΠΗΡΕΤΕΙ͂Ν, 

ὑπεργεῖν κατὰ “ὃ νόσο. 
2206. ἈΝΑΚΟΥΦΙΣΙΝ, ἐλευθερίαν 

τῷ βάρους ἕξ κακῶν. 

μ ζητεῖν ἃ Σ λόγον τοῦτον, Ὑ περὶ 
Θ᾿ φονέως" οὔκ οἐνεχόμενος ξητεῖν τὸ 

πραωχϑέν" ξένος Φ λόγε᾽ ἐπεὶ σόκ ἔξι 

μοι συγγενής" "ὁ ξένος τοῦ «ραχϑέν- 

τος" οὗ γὸ ἐγὼ “ίπραχα Σ ̓ Φόνον. 

230. ΝΥ͂Ν Δ᾽, οὐχ οὕτω ποιῶ, 

δηλονότι, ὠλλὰ ΠΡΟΦΩΏΝΏΩ, ἤγουν 
«ροαγγίλλω, ὑμῖν αᾶσι τοῖς Καὸ- 
μείοις Ἢ ὕφερος ὃ αὐτὸς εἰρὸς εἰς ἀςοὺς 

τελῶ, τάδε. Τελεῖ εἰς τοὺς Ἕλληνας, 

ἤγεν Ἕλλην ὑπάρχει" ἢ τελεῖ εἰς τὸς 

ὡςὼς, ἤτοι ἐςὸς ὑπάρχει. ΥΣΤΕΡΟΣ, 

δηλονότι Ε Φόνϑ. 

282. ΟΣΤῚΣ ΠΟΘ᾽ ὙΜΩ͂Ν. τὸ 
ὅξις ποτὲ γενικῇ ἀεὶ συντάσσεται" 

ὅσις τῶν ἀνθρώπων. 
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234. ΠΑΝΤΑ. τὰ πραχϑένϊα δηλονότι. 
2856. ΚἘΙ ΜῈΝ ΦΟΒΕΙ͂ΤΑΙ. καὶ εἰ μὲν αὐτὸς εἴη πράξας, καὶ 

φοβεῖται λέϊειν αὐτὸς καϑ᾿ αὑτϑ, τὸν φόβον ὑπεξελὼν λεγέτω" οὐδὲν γὰρ 
᾿ δεινὸν πείσεται», εἰ μὴ ὅτι τῆσδε τῆς γῆς ἀπαλλάξεϊοι" εἰ δὲ ξένον τις 

οἷδε τὸν φονέα, μηνυσάτω" ἡ εὐθὺς μὲν παρέξω κέρδος, καὶ εἰς ἀεὶ χάριν 

ἕξω" «ανϊαχόϑεν οὖν τοροἸρέπεται τοὺς μηνύονϊας. 

243. ΑΚ ΤΩΝΔΕ,. οἷον ἀπ᾿ αὐτῶν ἀναγκαδ)εὶς τῶν πραγμάτων, 
ΤΟΝ ΑΝΔΡ’ ἈΠΑΥΔΩ,. πολὺν ἔλεον ἐργάξεῖαι ὁ λόγος, ὅτι κατη- 

γορεῖ ἑαυτοῦ ἀγνοῶν" πρότερον δὲ τὰ φιλάνϑρωπα εἰρηκὼς, τελευταῖα 
ἐπήνεγκε τὰ σκληρότερα. 

252. ΤΩΔῈΕ ΔΑΙΜΌΝΙ. τῷ ταῦτα μαν]Ξευσαμένῳ ᾿Ἀπόλλωνι. 
254. ΚΑΤΕΥΧΟΜΑΙ, καϊαρῶμοι τὸν. φονέα ΑΜΟΙ͂ΡΟΝ, ἤτοι 

κακόμοιρον, ἢ μηδενὸς τῶν νενομισμένων μεϊειληφότα, ἀλλ᾽ ἄταφον ἐκ- 

δληϑῆναι. ᾿Αγνοῶν δὲ ἐπαρᾶται ἑαυτῷ, εἰ ξύνοιδε τὸν φονέα, διὸ καὶ 
ποεριπαϑέςερος γίγνετοι ὁ λόγος. 

235. ὙΠΈΞΕΛΩΝ, ἐξελὼν, οα- 
ξαλὼν ΤΟΎΠΙΚΛΗΜΑ, ἤγεν τὸ ἕΓ. 
τλῆμον ὡς ποιήσας αὐτὸς δηλονότι, 

“τὴν κατηγορίαν" οὕτῳ τὦ ἐπικαλῶ, τὸ 
ἐγκαλῶ" εἰ γοῦν φοβεῖται τὸ ἔγκλημα 

ὡς μέγα, ὑκξαλὼν Σ μ φόξον λέγοι αὖ- 
«ὃς καϑ᾽ αὑτοῦ, ἤγεν κατηγορείτω 

αὑτο". τἡ οὐ πάϑοι ὁ ὃ ἄνθρωπος ἄλλο 
ΑΣΤΕΡΓΕΣ, ἤγϑν βαρὺ, ἐπαχϑὲς, ἢ 

τὸ ἀποδημῆσαι τῆς τσατρίδος εἰς ἄλλην 
«γῆν. 

239. ΤΟΝ ΑΥ̓ΤΟΧΕΙΡΑ, Σ' αὖ- 
τϑργὸν τῷ φόνε, καταχρηςικῶς τὸν 
φινία, αὐτόχειρ δὲ, ὁ ο οἰκείαις χερσὶ 

τοῦργον ποιήσας. 
240. Η, ΧΑΡΙΣ, ω εὐχαριςία. 

ἘΠΡΘΈΟΙΣΕ ῬΑ, “πρὸς τῷ κέρδει 
κείσέϊαι, ὑκείνῳ δηλονότι, τὸ ἡ χώ- 
ε!:ς- 

241, τὸ ἈΠΩΣΗ͂ πρὸς τὸ ΣΙΩ- 
ΠΗΣΕΣΘῈ ἀφορᾷ, καὶ φυλατῖει ἢ ὧ τὸ 
«πρόσωπον, ἐναλλώτηει δὲ δ οἰριϑμόν' 
ἔφειλε ὃ πληϑυντικῶς λέγεδδαι, οἵ οἷον, 
εἰ δ᾽ αὖ σιωπήσεδ)ε ἢ αἀπώσεθε τόνδε 
Σ λόγον, ὃν ἐγὼ κελεύω, ἢ ἕνεκα φῶ 

δείσας τις, ἢ ὑπὲρ ἑαυτῶ, ΕΣ μετὰ 
ταῦτα δράσω, ταῦτα χρὴ κλύειν ἐμξ, 

248, ΧΕΡΝΙΒΑΣ ΝΕΜΕΙΝ, μή- 

τε καϑάρσια παρέχειν αὐτῷ. Χέρνψν 
δὲ, τὸ προκαϑάρσιον, ὦ ὡς πῷ ὃ Συνέσιος 

(Ερ. 121.) τὰς ἐν τοῖς προτεμε- 

νίσμασι χέρνιδας" χερνίψαι, τὸ τὰς 
χεῖρας ἀπονίζειν ὕδατι. 

250. ΤῸ ΠΥΘΙΚΟΝ, πλαγια- 
σμὸς, κῆμα καινοσρεπές" τὸ κτηϊικὸν 
ἀντὶ ψενικῆς, τοῦ Πυϑίω ϑεῦ, ῷ᾽ σροσ- 
τάξαϊιος ζητεῖν τὸν φονέα, 

250. ἘΚΤΡΙΨΑΙ, 
καταςρέψαι τὴν ζωήν, 

257. ἘΠΕΥΧΟΜΑΙ͂, ἐπὶ εὐχῆς’ 
ὠπεύχομαι δὲ, τὸ ἀπαγορεύω" κατεύ- 
χομαι δὲ, τὸ καϊαρώμαν' ἔςι δὲ κι ἐπὶ 
καλῷ κατευχῆ. ᾿Αρις εἰδης’ Ὅσα δὴ 

γενεθλίοις ϑεοῖς κατηῦκῖαι, Ἢ κατὰ 
ἐγταῦϑα ὠργὴ» ἀντὶ Ὁ λίαν, 

260. ΥΜΙΝ ΔΕ ΤΑΥ͂ΤΑ ΠΑΝΤ᾽ 
ἘΠΙΣΚΗΠΤΩΏ, ἐνόρκως ἐντέλλομαι τὸ 
ἀγγεῖλαι τὸν φονέα, ἢ ἀπωϑεῖδϑδαι τῶν 
οἰκιῶν κἡ Ὁ ϑυσιῶν, Πρὸς τὸ ΕΓῺ 

ΜῈΝ ΤΟΙΟΣΔῈ ἀποδίδοτα, τὸ γὙν 
ΜΙΝ ΔΕ, 

ΤΕΔΕΙ͂Ν. τελὼ τὸ οἷ ογύριον" τελῶ 

τὴν ζάριν, ὡς ἀρτίως ἔφη" (ν. 240.) 

χελῶ εἰς τοὺς Ἕλληνας, ἤ ἤγδν Ἑλλην 

εἰμί! τελῶ καὶ τὸ προίτίω, ὃ ὃ κρεῖτῖον 
μετὰ ἣ οχ, ἤγθν οκτελῶ. 

ε᾿ 

᾿Ψ ἤ 
κακὴ [φθιρον 
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261. ΤΟΥ͂ ΘΕΟΥ͂, τῇ ᾿Απόλλωνος. 

268. ΟΥ̓Δ’ ΕἸ ΓᾺΡ ἮΝ. καὶ γὰρ εἰ μὴ ἦν ὅλως τὸ ἄγος σὰ 
ϑεῶν ἐλαυνόμενον, νὰ οἱονεὶ πσολυπραγμονόμενον, ὑμᾶς ἔδει κινθμένους 
οἴκοϑεν, καὶ μὴ ἀιαβακαιας τὴν ἐκ ϑεῶν πρᾶξιν, ἀναζητεῖν. ΜΗ ΘΕ- 
ἩΛΑΤΌΝ. οἷον, χωρὶς ϑείας βοηϑείας. 

269. ΚΟΙΝΩ͂Ν ΤῈ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΙ͂ΝΑ, κοινὰ, ἀδελφὰ τοῖς ἐξ 
ἡμῶν" οἷον, καὶ ἡμῖν ἂν ἐγήνηημ, εἰ ἦν τέκνα τῷ Λαΐῳ γενόμενα. ΜΗ 
᾿᾽᾿ΔΥΣΤΥΧΗΣΕΝ. ὥςε μὴ παιδοποίησαδδοι. ΤΟ ΚΕΙΝΟΥ ΚΡΑΤ᾽, 
τὴν ἐκείνδ κεφαλήν. 

272. ΑΝΘ᾽ ΩΝ ἘΤΩ. αἱ Μναρέφ ἔννοια! οὐκ ἔχονται μὲν τοῦ 

σεμνϑ' κινητικαὶ δέ εἰσι τοῦ πραγ, αἷς καὶ πολεονάζει Ἐύρνειδηρν ἃ 

δὲ Σοφοκλῆς πρὸς βραχὺ μὲν αὐτῶν ἅπίεται, πρὸς τὸ κινῆσαι τὸ 

ϑέατρον. 

277. ΤΟΙ͂Σ ΜΗ ΔΡΩΣΙ, τοῖς μὴ δεικνύεσί μοι τὸν φονέα. ΑΡΟ- 
ΤΟΝ. τϑτέςι κοιρπόν. 

284. ΩΔ᾽ ΑΝΑΞ ἘΡΩ.. οὕτως ἐρῶ αὶ αὐτὸς ἐπομνύμενος, αὶ κατὰ 

τὰς σὰς ἀρὰς ἐπαρώμενος, μήτε δρᾶσοι τὸν φόνον, μήτε τοὺς ΟΝ 

ἐπίςασϑαι- 

261. ὙΠῈΡ Τ᾽ ἘΜΑΥΤΟΥ͂. ὑπὲρ 
ἕαυτῷ λέγει ταῦτα ἐπισκήπῆειν, ἐπεὶ 

εὑρημένα Φ Φονέως, νἢ δίκην δεδωκότος, 

ἀπαλλάξεταν ζὲ φροντίδος, ἀσφαλέςε- 
ρὸν δὲ αὐτῷ τὸ τὰ πράγματα ἕξειν ἡ 
κατὸ τῶν βασιλέων τόλμης ὑπεςαλ- 
μένης, τῷ δ' ἅπαξ τετολμηκότα κεκο- 
λάϑιαι. 

202. ΑΚΑΡΠΩΣ ΚΑΘΕΩΣ. διὼ 
τὸ μὴ καρποφορεῖν, τῷ ὶ μὴ ἐπιμελεῖόδαι 
αὐτὴς τινα τῶν θεῶν" σαρὰ μηδενὸς ἢ“ 
ϑεῶν εὑρισκόσης βοήϑειαν. 

2638. ΟΥ̓Δ᾽ ΕΙ ΓᾺΡ ΗΝ. οὐδὲ 
ὃ, εἰ μὴ ἦν τὸ πρᾶγμα, ἤγεν τὸ ᾧν»- 

τεῖν τὸν Φονέα, ὑπὸ Ὁ ϑεοῦ κεκινημένον 

«-ονν ὃ δίκαιόν ἐςι τὸ πρᾶΐμα ἐπιζη- 
τεῖν" τὸ ὃ ϑεὲς κινεῖ, καὶ ἐγὼ ἐπιδε- 

ξαιῶ. 
268. ΟΜΟΣΠΟΡΟΝ, εἰς ἣν ἔσστείρε 

γἢ ὑκεῖνος τὺ ἐγώ. 
271. ΚΕΙΝΟΥ͂ ΚΡΑΤ᾽. τὸ κρᾶ- 

τὰ, τὴν κεφαλήν' εἰς τὴν κεφαλὴν ἐκεί- 

γου, ἤγδν τοῦ γένος, ἐνήλατο ἡ τύχη" 
ἀντὶ τῷ ἐδυςόχησε τὸ γένος. 

274. ΤΟΝ ΑΥ̓ΤΟΧΕΙΡΑ, “' αὐ“ 

τοργὸν, δ ταῖς οἰκείαις χερσὶν ἐργα- 
σάμενον Σ Φόνον. 

276. ΑΤΉΝΟΡΟΣ. ᾿Αγήνωρ τὸν 
Καδμον᾽ οὗτος τὸν Πολύδωρον" ὅτος δ΄ 
Λαΐξδακον᾽ οὗτος τὸν Λαΐον" ὅτος ἣ- 

Οἰδίποδα" καταὶ ἀναποδισμόν. 
277. ΤΟΙ͂Σ ΜΗ ΔΡΩΣΙΝ, τοῖς 

μὴ «ρώτεσι ταῦτα, ἤγδν τοῖς μὴ 
ὑπερμαχομένοις νὺὸ ζητοῦσι ἢ" Φονέα. 

278. ἈΡΟΤΟΝ; σπόρον" μῆτε 
σπόρον τινὶ αὔξειν αὐτοῖς τὴν ἣν». 
μῆτε τοὺς «παῖδας Ἔ Ἕ γυναικῶν αὔξειν, 
τὴν γῆν δηλονότι. Αροτὸς, ὁ καιρὸς ὅτε 

ἀροτριῶσὶν. 
280. ἘΧΘΙΟΝΙ. καὶ ἔτι ταύτης 

μᾶλλον μεμισημένη τύχῃ. 

281. ὙΜΙ͂Ν ΔΕ, τοῖς ἀποδεχο- 
μένοις τὰς ἡμετέρας λόγες. 

284. ὭΣΠΕΡ Μ᾽ ΑΡΑΙ͂ΟΝ. καθαὶ 
μὲ ἐν κατάραις͵ ἐκράτησας, οὕτως ἐρῶ 
ἐν αὐταῖς ταῖς κατάραις" ἦγεν ἐπὶ τῇ 
ἀρᾷ ἢ ἢ χατηράσω ἐμοὶ, ἐπ᾿ αὐτῇ λέξω 
καγώ" μετὰ ϑώρσες λαμδάνω τὴν 

κωτάραν, ὅτι σξμ οἶδα τίς ἔσιν ὃ Φο- 
γεὺς 5 Λαΐϑ. , 

ἐκ ὡς ἀτνλεσω σώ, χρεμογονςς, ομρς. -.....- 
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286. ΤΟ ΔΕ ΖΗΤΗΜΑ. ἀπορῶν ὁ Χορὸς ἐπὶ τὸ ϑεῖον πάλιν" 

ἀναϊρέχει. 

288. ΔΙΚΑΙ’ ΕΛΈΞΑΣ. τῦτό φησιν, ἵνα μὴ πάλιν πέμψωσιν εἰς 
ϑεξ, καὶ γένηϊαι διοϊριδὴ ἐν τῷ δράματι, ὅπερ ὑπόψυχρον. 

202. ΑΝΑΚΤ᾽ ΑΝΑΚΤΙ. ἀποκλειομένα τῷ πέμψειν εἰς ϑεὸν, 

καϊαφεύγεσιν εἰς τὴν ὁμοίαν μαν]ικήν" τῷ αὐτῷ δὲ ὀνόματι προσαγο- 
ρεύει τὸν Τειρεσίαν, ᾧ ἡ τὸν ϑεὸν; καὶ τὰ αὐτὰ ὁρᾷν ἐκείνῳ φησίν. 

205. ΑΛΛ’ ΟΥ̓Κ ΕΝ ΑΡΓΟΙ͂Σ. κἀνταῦϑα τὸ κηδεμονικὸν τοῦ 

ἤϑες διετήρησε" τὸ μὲν οὖν ΔΙΠΛΟΥ͂Σ ΠΟΜΠΟΥ͂Σ, τῆς σπεδῆς ἐς! 

τεκμήριον" τὸ δὲ ΚΡΕΟΝΤΟΣ ΕΙΠΟΝΤΟΣ, σιϑανὸν εἰς τὰ ἑξῆς, 
ἵνα ἡ ὑπόνοια αὐτῷ πίςιν ἔχοι, τὸ πεπεισμένον ὑπὸ τῇ ἹΚρέονῖος τὸν Τοι- 
ρεσίαν μαν]εύεδ)γαι καϊὰ τῇ Οἰδίποδος τὰ ψευδῆ, 

208. ΚΩΦΑ, ψυχρὰ, καὶ ἐδὲν σαφὲς ἔχοντα τὰ Ψιϑυριζόμενα. 

804. 9ῷ ΜΗ ἜΣΤΙ. ὁ μὴ τὸ ἔργον δεδοικὼς, οὐδὲ τὸν λόγον φοδεῖ- 
τοῦ" ἢ οὐδὲ ὁ λόγος φόθον αὐτῷ ἐντίϑεῖοι. 

056. ΑΛΛ’ ΟὙΞΕΛΕΓΧΩ͂Ν. καὶ ταῦτα εἰς σύςασιν τῶν “ροσώ- 

πων, ἵνα μηδὲ ὕςερον δυνηϑείη ἀρνήσαδϑαι. 
3090. ΧΘΟΝΟΣΤΙΒΗ, τὰ ἐν τῇ γῇ; τὰ ἐπίγειοι. 

286. ΤΟ ΔῈ ΖΗΤΗΜΑ. τῆς 
δυνώμεως ἤν τῷ Φοίξε. εἰπεῖν, ὅτις εἴρ- 

γαςαί ποτε τὸν Φόνον. 
290. ΤΑ ΔΕΥΤΕΡ᾽ ΕΚ ΤΩΝ Δ΄ 

ΑΝ. το ἐκ τῶνδὲ δεύτερα, ἤ ἤψεν τὼ ἐν 

διυτέρᾳ τάξει μετὰ ταῦτα, λέγοιμι 
ἀν ἅ μοι δοκεῖ, ἤγουν φαίνεται, δεύ- 

περα. 

291. ΜΗ ΠΑΡΗ͂Σ, μὴ βαοφαν 
“οῦὔτο εἰπεῖν, 

202. ΑΝΑΚΤ᾽ ΑΝΑΚΤΙ. 
πόλλωνα, "ἢ Σ Τειρεσίαν λέγει τι. 

«τὸν ̓ » ὡς φύσει ρον ἀταρῖν Ὑ δὲ Τει- 
ρεσίαν, ὡς ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων οὕτω τι- 
“ψμώμενον, διοὶ τὸ κράτος ὃ μανϊικῆς. 

205. ΟΥ̓Κ ῈΝ ΑΡΓΟΙ͂Σ, τὸ ὄνο- 
μα αντὶ ἐπιῤῥήμαῖος" ΓΝ ἀργῶς. Ε- 
ΠΡΑΞΑΜΗΝ. ὥσπες τὸ ἐγεννησώμην 

«αρὰ Συνεσίῳ, ἀντὶ ἀν ἐγέννησα" ἢ 

τὸ διωκησάμην, ἀντὶ ὧν Φ' διώχησα' ΟᾺ τὸ 

αὐυμασάμην, ἀντὶ “ Ξ ἰϑαύμασα" ὅ ϑτω 
μ᾿ τὸ ἐπραξάμην, αὶ ἀντὶ τῷ ἔπραξα, τῇ 
δὲ Φωνῇ «παϑητικαὶν τῇ δὲ σημασίᾳ 
ἐνεργητικά. 

206. ΔΙΠΛΟΥ͂Σ ΠΟΜΠΟΥΣ, δύο 

τοὺς παραπέμψοντας αὐτὸν δεῦρο. 
Πομπὸς, ὃ «προπίομπός" καὶ “πομπὸν, 
ὃ “ἰποςαλεὶς «πρός τα μαντείαν. Πρὸ 

μακρῷ δὲ, διαὶ τὸ μὴ «αρεῖγαι, ϑαυ- 
μάξεται ὃ ο Τειρεσίας, 

3501. ΤῸΝ Δ᾽ ΙΔΟΝΤ᾿, τὸν δὲ 
ἰδόντα, ὡς ὑπὸ ὁδοιπόρων ὕλωλε, οὐδεὶς 
ὁρᾷ, ἐντὶ Θ΄ γιγνώσκει. 

802. ΔΕΙΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ. ἀλλ᾽ 
εἰ μὲν δὴ »ἢ φόξε τι μέρος ἔχρι' εἰ 

ἔχει μέρος δίματος, ἢ ἤτοι εἰ ποσῶς φο- 
δεῖται ἀκόων τὰς σὼς ὠροὶς, οὐ μενεῖν 
ἀλλ᾽ ἐξαγγελεῖ. 

Τ᾿ ϑοὲ; 9 ΜΗ ΣΤΙ. ᾧ τινι 3 ἀν- 
ϑρώπων μὴ φόξος ἐ ἐὶ κακόν τι πρώτα 
τοντι, τοῦτον οὐδ᾽ ἔπος Φοθεῖ, ἤγουν 

λόγος. 

3800. ΧΘΟΝΟΣΤΊΒΗ, τὰ ἔχονα 
τὴν δίανταν ἦν τῇ γῇ, ἤγεν τὰ κατα- 
χϑόνια. 

811. ΟἿΑ ΝΟΣΏ. σύνες. τῇ νό- 
σῳ" τὺ, σύνες: τῇ μανίᾳ. 

818. ΦΟΙΒΟΣ ΓΑΡ, ὁ ̓ Απόλλω», 
εἰ γἡὴ μὴ ἤκουσας ἀγγέλων, πέμψα- 
σιν ἡμῖν ἀντέπεμνψεν, μόνην ἀκ ἐλθεῖν 
2 
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820.) ῬΥ͂ΣΑΙ Δ’ ἘΜΕ. ὅρα τὸ τοῦ κηδεμόνος, ὅτι τελευταῖον ξαυ- 
Τὸν ἔταξεν, ὅ ὅπως ἀφέλοιτο τὸ φορ]ικὸν τῆς ἐξουσίας. ΑΝΔΡᾺ Δ᾽ ῶ- 

ΦΕΛΕΙΝ. «αιδευτικὸς ὁ λόγος" ἔδει ἅπανϊας ἀφ᾽ ὧν δύναινῖο: ὠφελεῖν 

τοὺς “πέλας. 

8324. ΦΡΌΝΕΙΝ ΩΣ ΔΕΙ͂ΝΟΝ. ὡς δεινὸν, φησὶ, τὸ φρονεῖν, ὅταν 
"τὸ φρονούμενον τῷ φρονᾶντι μὴ λυσιτελῇ. “Ξχετλιάξει δὲ μὴ βελόμενος 
εἰς φῶς ἄγειν τὰ τῇ Οἰδίποδος" διαλελυμένως δὲ εἶπε ΤΈΛΗ ΛΥΗ, 

ἀντὶ τοῦ λυσιτελῇ. ΤΑΥ͂ΤΑ ΓᾺΡ ΚΑΛΩΣ ΕΓΏ. τὰ συμβησόμενά 
μοι, ὅτι ἀναγκασϑήσομοι λέγειν ἃ μὴ βόλομω τὸ ἐξελέγχειν τὸν Οἷ- 
δίποδα" ταῦτα εἰδὼς διώλεσα αὐτά" οὐ γὰρ ἂν δεῦρο ἠρχόμην. 

820. ἮΝ ἘΜΟῚ ΠΙΘΗ͂. ἐάν με ἀπελϑεῖν ἐάσῃς. 
331. ΤῊΝΔ’ ΑΠΟΣΤΕΡΩΝ ΦΑΤΙΝ. μὴ λέγων τὸν χρησμόν. 
332. ΟΡΩ͂, ΓᾺΡ. οὐ γὰρ σύμφορός σοι οὐδὲ καϊὰ καιρὸν ἣ ζήτησις 

'᾿γίγνεῖα!" ἵνα οὖν μὴ ἐκ τούτου “μέμψις ἀκολϑϑήσῃ, σιωπῶ. Τὸ μὲν 

καϊὰ λόγον ἐλλιπές ἐς!" τὸ δὲ κατὰ διάνοιαν, πλῆρες" ὃ δὲ βόλεϊοαι λέ-- 

γειν" ὁρῶ τὸ σὸν φώνημα μὴ πρὸς καιρὸν ἐξιὸν, κἀγὼ οὖν φωνὴν. μὴ 
Ὡρὸς καιρὸν ἀφιέναι φυλάσσομοι. 

3834. ΜΗ ΠΡῸΣ ΘΕΩΝ. ὑποβδαλόντος τοῦ Τειρεσία ἀρχὴν, ὅτι 
ἐπίςαἴο!, ὁ Χορὸς κοϊαλιπαρεῖ εἰπεῖν" εἶτα ἀρνεμένε, ἐξάγεται εἰς λοι- 
δορίαν πτρὸς αὐτὸν ὁ Οἰδίπες, ὅϑεν τπσαροξυνϑεὶς λέγει" ἔχει οὖν τὰ τῆς 

ὑποϑέσεως ἄριςα. 

8386. ἘΤῺ, Δ᾽ ΟΥ̓ ΜΗ ΠΟΤΕ. οὐκ ἐμφανῶ τὰ ἐμὰ ἔπη, ἵνα μὴ 

ἐλευθερίαν τοῦδε τῷ νοσήμαῖος, εἰ τοὺς 
κτανόντας Δ΄ Λαΐϊον μαϑόντες εὖ εὖ, κἹεί- 

γαιμεν, ἢ ἐκ τῆς γῆς σεμψαίμεϑα φυ- 

γάϑας. 
321. ΡΥ͂ΣΑΙ. ΔῈ ΠΑΝ. ὕγουν 

κἄϑηρον ἡμᾶς τῷ μιάσματος, τοῦ διὰ 
Σ᾽ Φονευϑέντα γεγενημένθ, 

822. ἘΝ ΣΟΙ ΓᾺΡ ΕΣΜΈῈΝ. ὅ- 
τοι ἢ σωτηρία ἡμῖν ἐν σοὶ φαίνεται" 
τὸ ὠφελεῖν δέ τινα ἄνδρα ἐξ ὧν ἔχει 

ὦ δύναται, κάλλισος «όγων. 

9206. ΕΙΔΩΣ, ὅτι μέλλω ἀναγ 
καδδήσεδηαν εἰ γὸ ἐφύλατῆον, σδκ ἂν 
ἦλθον ἐνταῦϑα. 

327. ὩΣ ΑΘΥ͂ΜΟΣ, λίαν δύωῶυ- 
μος, ἤγων λελυπημένος, ᾧ ἐναντίον ὃ 
εὔϑυμος. 

328. ΡΑΣΤΑ ΓΑΡ. ἤγουν εὐκο- 
λώτατα σύ τε τὸ σὺν διοίσεις ἀπὸ κοι- 

νοῦ, καὶ ἐγὼ τὸ ἐμὸν, ἣν ἐμοὶ δῶν 
ἀπὸ μεταφορᾶς Τῶν βαταζύδων ΚΙ 

ταῦτα λέγῆαι" ἤγεν ὁ σὺ εὐκολώταῖα 
βατάσεις τὸ σὸν Φορτίον.. ἤτοι τὴν σὴν 

τύχην, τὸ ἔγὼ τὴν ἐμήν. 
380. ΠΟΔΕΙ. τῇ Φατρίδι δηλον- 

ὅτι, ἥτις σοι παρέοχε τὼς αἰτίας τῆς 
ἀνατροφῆς. 

3931. ΤΗΝ Δ᾽ ἈΠΟΣΤΈΡΩΝ ΦΑ- 

ΤΙΝ. τὸ ἀπογερῶ ἐνίοτε ἃ ΤᾺ ἀπὸ αἷ- 
τιαῖικῆς εἰς γενικὴν ἔχει τὴν σύνταξιν, 
ἐνίοτε δὲ καὶ ἀπὸ αἰτιατικῆς εἰς αἷ- 
τιωτικὴν, ὡς ἐνταῦϑα. -τοποςερῶν τὴν 

“σόλιν τὴν φήμην. 

332. ΙΟΝ ΠΡῸΣ ΚΑΙΡΟΝ. ἤϊδ» 
ἐκ ἔςι σοι συμφέρον" ἵνα ὧν μὴ ταὐτὰ 
“«ώϑω καὶ. ἐγὼ, ἤγθον ἵνα μή τι εἴπω 
ἔξω ϑ᾽ δέοντος, σιωπῶ. 

3806. ΟΥ̓ ΜΗ ΠΟΤΕ. οὐ μή πόϊε 

δ σϑεανος, ἐωσοκωρυςος ς..ϑ... κς .... 
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τὰ σὰ εἴπω κακά" ἤὰ δὲ τρανότερόν φησιν, ὅτι τὰ αὐτὸ κακὰ ἀπο- 

κρύπίϊετοι. 
840. ΕΓῺ Τ᾽ ΕΜΑΥ͂ΤΟΝ ΟΥ̓́ΤΕ Ξ’ ΑΛΓΎΝΩ. ἑαυτὸν ἀλγυ- 

γεῖν ἔφη, ἴσως ἐπιςάμενος ὅτι κακῶς ἀκούσεται ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀπιςούμενος". 
τάχα δὲ καὶ βουλόμενος ἀποκρύπϊειν, συμπεριέλαθεν ἑαυϊὸν, ὡς καὶ ἔμ- 

προῦγεν, ΤΑ Μ’ ΩΣ ΑΝ ΕἸΠΩ ΜΗ ΤΑ Σ᾽ ΕΚΦΗΝΩ ΚΑΚΑ. 
8342. ΟΥ̓Κ Ω ΚΑΚΩΝ ΚΑΚΙΣΤΕ,. ἐν ὑπερδάτῳ ὁ λόγος" οὐ 

λέξεις, ὦ κακῶν κᾷκιςε, ἀλλ᾽ ὧδ᾽ ἄτεγκῖος κἀτελεύτητος φανῇ; ΟΡ- 

ΓΑΝΕΙΑΣ. ὅ ἐς! ταράξειας, καὶ εἰς ὀργὴν ἐκδάλειας" ἀπολογεῖται δὲ. 

-τερὶ τῆς ὕδρεως, λέγων ὅτι κἀν πέτρα φύσιν σύ γ᾽ ὀργάνειας. ΑΤῈΡ-. 
ΚΤΟΣ δὲ, ἀντὶ τοῦ ἀσυμπαϑὴς νὰ ἀδάκρυῖος" τέγγειν γὰρ τὸ βρέχειν. 
ΑΤΕΛΕΎΤΗΤΟΣ,, δυσαξίωτος; δυσπαράκλητος, ἀμείλιχος. . 

8490. ΑΥ̓ΤΑ. ἤγεν αὐτόματα. 
852. ΘΥΜΟΥ͂. οὐκ ἔς: γενικὴ, ἀλλὰ ῥῆμα ρος φιδικάμ. 

3538. ΠΑΡΗΣΩ, Τ᾽ ΟΥ̓ΔΕΝ. γένοντο οὐδὲν σιωπήσομαι, ὧν 
πέπεισμαι νὰ ὑπονοῶ. 

355. ΟΣῸΝ ΜΗ ΧΕΡΣΙ. εἴργαδϑδαι τὰ ἄλλα τοῦ φίνω; χωρὶς. 

τῆς ἀπὸ τῶν χειρῶν ἐνεργείας". εἰ δὲ ἔδλεπες, ἐκάλϑν ἄν σε καὶ φονέο, 

αὐτόχειρα. 

8358. ἘΝΝΕΠΩ ΞΕ. ἍγΝ σε τῷ κηρύγματι ὑπεύϑυνον ἀν τῷ" 
ὑπὸ σοῦ εἰρημένῳ. 

362. ΟΥ̓ΤΩΞ ΑΝΑΙΔΩΣ. οἴεται αὐτὸν πτλασάμενον ψεύδεδγονο, 
εἰκότως δὲ ἀπις εἴται. ὡς δὲ ὀργὴν εἰρηκώς" εἰ δὲ ἐπιςεύϑη κατ᾽ ἀρχὴν ὃ 

μάντις, τὰ ἑξῆς τοῦ δράμαϊος ἀνήρητο τοῦ ἀναγνωρισμξ, ἐν οἷς κατα- 
γέγονε μάλιςα ὁ ποιητής. 

εἴπω τὴν ἐμὴν μαντείαν, ὡς ἂν μὴ φα- 353. ὩΣ ΟΡΓῊΣ ἘΧΩ. ἤγϑυ ὡς 
νεραὶ ποιήσω τὼ σὰ κακά. 

338. ΑὙΕΔΟΝΣ, γοῶν τὸ «εᾶ- 

μα, εἴδησιν ἔ ἐχὼν 9 9 σράγμαϊος. 

844. ΑΤΈΤΚΤΟΣ Κ᾿ ΑΤΕΛΕΥ- 
ΤΗΤΟΣ, ἀνένδοτος» σκληρὸς, ἀμεί- 
λικῖος, μὴ διδοὺς τέλος τῶ πρώγμαῖ. 
345. ΤῊΝ ΣΗ͂Ν Δ᾽ ΟΜΟΥ, τὴν 

ὅὁμῶ σοι αὑτῷ ναΐίβσαν; ὃ ὀργὴν δηλονότι. 
348. ΑΤΊΜΑΖΕΙΣ. μὴ λάξης εἰς 

τὸ Α ἔξωθεν τὸ διά" ἀλλ᾽ ὥσπερ Φφα- 
μὲν ὑβρίζω σε ὕξριν, οὕτω τὸ ἀτιμάζω 
σε τόϑδε' ἀτιμάζων λέγεις. 

352. ΘΥΜΟΥ͂ ΔΙ᾽ ΟΡΓΗΣ, ὀρ- 
ἴδε 

διάκειμαι ἕ ἕνεκα ὀργῆς, ὡς δυνατὸς ὧν 
ὃ ἱεῶαι, αφήσω, καταλείψω οὐδὲν 
ἐπ᾿ ὠκείνων, ἃ συμξάλλω, γοῶ. 

355. ΞΎΜΦΥΤΕΥΣΑΙ, συνεργῆτ 
σαι; συγκαϊασκευάσαι, συνεστινοῆσαιν" 
ἀπὸ μεταφορᾶς Ὦ τὴν ῥίζαν Ἔ φυτῶν 

καταβαλλόντων. 

360. ΠΡΟΣΑΥΔΑΝ » προσομιλεῖν» 

προσαγορεύειν, προσδιαλέγεσδαι, 
3062. ΑΝΑΙΔΩΣ, ἀναιοκύντως" ἕ- 

τως ἔξω τοῦ πρέποντος «σαρεκινήϑης, [ 

εἶπες τοῦτον τὰ ψν ΤΟΥ͂ΤΟ ΦΕΥ- 

ΞΕΣΘΑΙ, τὴν ἀκολεϑῶσαν τῷ ῥήματι βνα δ. ῷ δήμα 

1,3 
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- 865, ΟΥ̓ ΤᾺΡ ΕΚ ΤῈ ΤΗΣ ΤΈΧΝΗΣ. φανερῶς εἰς ΡΩΝ 

ἡ ἀπότασίς ἐς!. 

874. ΣΥΝ ΤΟΙ͂Ξ ΦΙΛΤΑΤΟΙΣ. πρυύς ἀπήγγειλε τὸ ποερὶ 
τῆς μηϊρός. ᾿ 

378. ΣΟΙ ΔΕ ΤΟΥ͂Τ᾽ ΟΥ̓Κ ἘΣΤ᾽᾽. ἴσον ἐςὴν ὁ Οἰδίπος πσαρα- 
βαλλόμενος, ὡς ὁ ̓ Αγαμέμνων πρὸς τὸν Κάλχαντα. 

380..Α ΟῚ ΟΥ̓ΔΕΙΣ. οὐδείς ἐςιν, ὃς οὐ ταῦτα ὀνειδίσει,. ἅπερ 

μοι ὠνείδισας. Τὸ δὲ ΤΑΧΑ, ἀντὶ τοῦ ταχέως, οἷον, "καὶ σὲ μετ᾽. 

ὀδάγην ἐροῦσι τυφλόν" Ὁ περὶ τῆς τηρζασαν δὲ λεληϑότως αὐτῷ μᾶν- 

τεύετοι. . 

382. ΜΙΑΣ ΤΡΕΦΗ ΠΡΟΞ ΝΥΚΤΟΣ. διπλοῦν. τὸ διαἠδη ει ὶ 
ἥ τοι οὖν οὕτως ὑπὸ μιᾶς νυκτὸς, τῆς ἀορασίας, τῆς διηνεκῶς κᾶἄτε- 

χούσης σε, τρέφῃ, ὡς μηδὲν διαϑεῖναι κακὸν τοὺς ὁρῶγ]ας" ἢ οὕτως" 

διὰ τὸ τσηρὸν εἶνοι ἐλεοῦσί σὲ στάντες" ἀπόχρη γὰρ καὶ τὸ τῆς τηρώ- 
σεως. 

385. ΤΑΔ᾽ ΕΚΠΡΑΞΑΙ. ἀντὶ τοῦ, τὰ κατ᾽ ἐμὲ γεδονάσ ων λείπει. 
ἐάν με φονεύσῃς. ᾿ 

388. Ὦ ΠΛΟΥ͂ΤΕ. πεποίηκε. τὸν Οἰδίπεν ὑπονοεῖν ἐξ ὑποθολῆς 

ἹΚρέονϊος ταῦτα εἰρῆδ)γαι, ἵνα) ξητοῦνϊος αὐτοῦ, ἀφορμὴν εὔλογον ἔχῃ τὰ 

λοιπὰ τοῦ δράματος. 

303. ΟὟὙΞ ΑΡΧΗΣ ΦΙΛΟΣ. ἐν εἰρωνείᾳ. ΜΗΧΑΝΟΡΡΑ-. 
ΦΟΝ, τὰ φαῦλα μηχανώμανον! μόάγες δὲ ἐκάλεν, τοὺς ψευδεῖς φαν- 

τασίας περηιϑέντας" ἀπὸ τούτου δὲ καὶ τοὺς φαρμακεῖς μάϊδς ἐκάλϑν. 

ΑΓΥΎΡΤΗΝ, αἱωχὸν, ὀχλαγωγόν. 

360. ΟΥ̓Χ ΩὩΣΤῈ Τ᾽ ΕΙΠΕΙΝ. 
οὐχὶ ξυνῆκα οὕτως, ὥςε εἰπεῖν ἔγνω- 
σμένον ὃ ἐνόησα. 

874. ΣΥΝ ΤΟΙ͂Σ ΦΙΛΤΑΤΟΙ͂Σ. 

«περισσῶς λέγειαι ἢ σύν ἤγδν αἰογίφως 

συνόντα τῇ μητρί. 
377. ΕΙΠῈΡ ΤΙ. καὶ δοκὼ λέξειν 

ταῦτα γεγηθὼς, εἴ εἰπερ---, 

378. ΑΛΑ᾿ ἘΣΤῚ ΠΛῊΝ ΣΟΙ͂. 
δέον εἰπεῖν σὰ πρὸς τὸ πλὴν, πρὸς τὴν 

πιῶδεν ἔξωϑεν νοϑμένην εἰς τὸ ἔξει δοτι- 
χὴν, ἐπήνεγκε τὸ σοί, ΤΟΝ ΤῈ 

ΝΟΥ͂Ν. ἤγον κωφὸς Ἔ γϑν, ΄παρατε- 
τραμμένος, ἀνόητος. 

381, ΤΩ͂ΝΔ᾽. οὐδεὶς ἀπὸ τῶνδε, 

ἤγεν ἔ «σαρεςώτων, ἐξὶν, ὃς σῦχ ὄνει- 

᾿ διεῖ σοι ταχέως. 

382. ΜΙΑΣ ΝΎΚΤΟΣ, συνεχοῦς 

τυφλώσεως----διόλου ἐν τῷ σκότει δια- 
τρίδεις. 

385. 2. ΜΕΛΕΙ, ᾧ διὰ φροντίδος 
ἐξὶ τιμωρῆσαι, ἀπαΐῆσαι. 

387. ΑΥ̓ΤΟΣ ΣῪ ΣΟΙ͂, 
ὑπάρχεις. 

380. ΠΟΛΥΖΗΛῷ. κατα δὶ πο- 
λὺν φϑόνον ἔχοντα βίον: 

802. ΔΏΡΗΤΟΝ. 
δωρεὰν αὐτῆς. 

804. ὙΠΕΛΘΩΝ. ὑπέρχομει» τὸ 
ὕσοκατω τινὸς ἔρχοιμο, καὶ ἀπὸ τού- 
του τὸ κολακεύω" οἱ γὰρ κολακεύοντες 
ὑπὸ τὴν γὴν οζηματίζοντω" ἐνταῦϑα 
δὲ τὸ ὑπελϑὸν ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν 
«σαλαιόντων λέγεται», ὅταν τοὺς ἀντὶ. 

αὕμα. 

8... 6 4 
κατὰ εἐκχϑσιον 



ΕΠΞ ΟἸΙΔΙΠΟΥ͂Ν ΤΟΝ ΤΎΡΑΝΝΟΝ. 151 

300. ῬΑΨΩΔΟΣ ΚΎΩΝ. ἡ Σφὶγξ, ἡ ῥάπίασα τὰς φδάς. Τὸ δὲ 
ὄνομα τῷ ῥαψωδᾶ καϑ᾿ Ὅμηρον, ἢ μεθ᾽ Ὅμηρον ἦν" κύνα δὲ αὐτὴν κα-᾿ 
λεῖ, διὰ τὸ ἁρπακῖικόν. ΤΟΎ ᾿ΠΙΟΝΤΟΣ, τοῦ τυχόντος". ἀντὶ τοῦ" 
ἃ τὸ τυχόντος ἦν σαφηνίσαι᾽ διὰ τούτων δὲ αὔξει τὸ ἴδιον κατόρϑωμα 
μεῖξον ὰ μαν]ικῆς; καὶ τάσης ἀνδρωπίνης συνέσεως. 

410. ΑΓΗΛΑΤΗΣΕΙ͂Ν. ἐὰν δασέως, τὸ ἅγος ἀπελάσειν τὸ σπεερὶ 

τὸν Λάϊον: ἐὰν δὲ Ψιλῶς, ἀντὶ τοῦ βασιλεύσειν, 

Ατ6. ἘΞΙΞΩΤΕΟΝ. λείπει ἐμοί. ΤΟΥΔῈ ΓᾺΡ ΚΑ’ ΓΩ ΚΡΑ- 
ΤΩ. τῇ ἐξ ἴσε λέγειν. ὭΣΤ᾽ ΟΥ̓ ΚΡΕΟΝΤΟΞ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ͂ 

ΓΕΓΡΑΨΟΜΑΙ. δεήσομαι. Ὅρα δὲ καὶ τὴν διαφορὰν τοῦ ὀνόματος" 
τῷ μὲν ἦι ἀπό μ ἐπὶ τοῦ Οἰδίποδος ἐχρήσατο, τῷ ΔΟΥΛΔΟΣ" 
τῷ δὲ εὐπρεπεςέρῳ ἐπὶ τῇ ἸΚρέοντος. 

"425. ΑΜΦΙΠΛΗΞ. ἡ ἐξ ἀμφοτέρων ἐλασία, ἣ ἑκατέρωθεν ρα: 

τεσα, ἔχ τε πατρὸς ὸ μηϊρός. ΔΕΙΝΟΠΟΥ͂Σ, ἡ διὰ τῶν «ποδῶν δέος 

ἐμποιοῦσα. 

“πάλος ὑπέρχωντοι λαϑόντες, ἵνα εὖ- 

“χειρώτὸς οὕτω ποιήσαντες κωτας ρέ- 

Ψώωσι. 
805. διαξάλλει Σ᾽ μάντιν, ΜΑ- 

ΤῸΝ αὐτὸν λέγων. ΑΤΎΡΤΗΝ; ὀχ- 
λαγωγόν. ᾿Αγύρτης, ὃ κατὰ μῆνα 
λαμβάνων τὰ τέλη. 
"807. τὸ ΔΕΔΟΡΚῈΝ ἐνταῦϑα 

ἀντὶ 9 τὴν δύναμιν ἔχει τῷ ὁρῶν λαμ- 
ξάνεται» νυἡἀ ἔςιν ἀμετάθαϊον' εἰ γὰρ 
ἐλέγετο μεταξ αἸικῶς, διὰ τῆς εἰς προς 
ἔσεως μετέραινεν ἃ ἂν, τῆς δηλέσης χί- 

γησιν» Ὁ εἶχεν ἂν ὃ λόγος οὕτως" ὅς:ις 

εἰς τὰ κέρδη δέδορκε μόνον" οὐ διὰ τῆς 

ἐν, ἥτις ἀεὶ ςάσεως ἐςὶ δηλωτιπή. 

3800. ΡΑΨΩΔΟΣ ΚΥΩΝ, ἡ ΣΦΙῚΣ, 
ἢ συϊιϑεῖσα ἐμμέτρες λόγες. 

404. ΤΝΩΤΟΝ, γνωτὴν» ἐ ἐγνωσμέ- 
νην" ἣν οὔκ ἐφάνης γιγνώσκων ἔτε ἀπ᾽ 

οἰωνῶν, ὅτε ἀπὸ τινος ὁκ “ ϑεῶν. 
406. ΓΝΏΜΗ ΚΎΡΗΣΑΣ, διὰ 

τῆς ἐμῆς φρονήσεως εὐροχήσας, ἐπιτυ- 
χὼν, ἕ΄ αἰνιγμάτων αὐτῆς. 

408. ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣΕΙ͂Ν ΠΕ- 

ΛΑΣ. οὐκ παραλλήλε᾽ τὸ γὺ σαρα- 
σατήσειν τὸ πσέλας σήσεῶαι δηλοῖ, 

Α10. ΑΓΗΔΑΤΉΣΕΙΝ, τὸ ἅγθ' 
ἐλάσειν, ἤτοι ἐμὲν ὃν λέγεις φονέα εἷ- 

γώ. ἘῚ ΔῈ ΜΗ ᾽ΔΟΚΕΙΣ. ἀντὶ τῷ, 
εἰ δὲ μὴ ἤῶδα γέρων γέρων γὸ ὧν, ἐξ 
ἀνάγκης τὸ νομίζεται εἶνε. ; 

4106. ἘΞΙΣΏΤΕΟΝ. ἄξιον ἐξισξ- 
ὧαί σοι ὑπ᾽ ἐμοῦ. ΤῸ ΓΟΥ͂Ν ΙΣ᾿ 
ΑΝΤΙΛΕΞΑΙ, τὸ ἀντιλέξαι σοι ἐμὲ 
τὰ ἴσα, ἤγεν ἀντιλέγειν" ἐξισοῦδηαί 
σοι κα]ὰ τὸ λέγειν. 

410. ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ͂. -ρογάτης 
λέγεται ὁ Ἐν «ολέμῳ ἔμπροῦδεν ἱσάμε- 
γος, καὶ βοηθῶν τοῖς δπιδδεν᾽ τῷ ὁ τῷ 
ἀξιώματι προέχων τῶν ἄλλων, καϑὰ 

λέγετε ἐγταῦϑα.---ἄρχοντος Ὁ Κρέον- 
τος ἃ κατηγορηϑήσομιοιι δέλος. 

424. ΤΟΙ͂Σ ΣΟΙΣΙΝ ΑΥ̓ΤΟΥ͂, 
ἀντὶ τῷ, τοῖς σῇ αὐτοῦ, τοτέςι τοῖς 
σεαυτοῦ. 

426. ἘΛΑ, ἐλάσει. ΔΕΙΝΟΠΟΥΣ 
ΑΡΑ, φοβερὰ τὸν ἐπιδημίαν κατάρα. 

ΑΜΦΙΠΔΛΗΞ, ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶ 

-«λήτεσα" ἤγεν ἐξιλάσει σε τῆσδε 
γῆς» βλέπον νῦν ζὲ ὀρθῶς, ἔ ἔπειτα δὲ 
βλέποντα σκότον. 

Α27. ΒΛΈΠΟΝΤΑ ΝΥΝ ΜῈΝ 
ΟΡΘ᾽ ἘΠΕΙ͂ΤΑ ΔῈ ΣΚΟΤΟΝ. και- 
νότερον εἶπεν βλέποντα σκότον, ὥσπερ 
εἴ τις εἴποι» σιώπην λέγοντα." 

Ι,4 
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428. ΠΟΙῸΞ ΟΥ̓Κ ΕΣΤΑΙ ΛΙΜΗ͂Ν, τὸν λιμένα τίϑησιν ἀεὶ 
ἀντὶ τοῦ τόπου" τροπικῶς δὲ ἀντὶ τοῦ, “ποῖ οὐκ ἐλεύσῃ βοῶν ; Θ᾽ᾺΝ 

ΚΑΤΑΙΣΘΗ͂, ὅταν αἰδ)ανϑῇς, καὶ νοήσῃς. ἘΚΤΡΙΒΗΣΕΤΑΙ. ἀντὴ 
τοῦ διαϊρίψει ἐν τοῖς κακοῖς, ἢ ἀπολεῖτου" ἥ μεϊαφορὰ ἀπὸ τῶν σμηχο- 
μένων ἀργυρῶν ἢ χαλκῶν, ἢ ἄλλων τοιούτων, ἅπερ ἐν τῷ τολύνεδγα 
ὀφόδρα τριβόμενα ἐλατΊοῦτοι. 

442. ΣΧΟΛΗ͂, βραδέως" ἀντὶ τοῦ οὐδαμῶς. 

446. ΗΔ ἩΜΕΡΑ ΦΥΣΕΙ ΣῈ. ἀντὶ τοῦ, οἵων εἶ γονέων δείξει. 
ΔΙΑΆΦΘΕΡΕΙ δὲ, διὰ τὴν πήρωσιν, καὶ τὴν λοιπὴν τοῦ βία ἀνα- 
τῤυύπήν, 

447. ΑΙΝΙΚΤΑ, ἀσαφῆ καὶ. κεκρυμμένα. 
448. ΣῪ ΤΑΥ͂Τ᾿ ΑΡΙΞΤΟΣΣ. ὥσπερ εἰρωνευόμενός φησιν" αἰνημά, 

ἐςι, σὺ ϑᾶτῖον νοήσεις, ὅτι καὶ τὸ τῆς Σφιγγὸς αἴνιγμοι πορῶτος ἐξεῦρες" 
ὃ δέχεῖαι εἰς ἔπαινον. 

450. Η ΤΥΧΗ. τὸ σὲ διαγνῶναι τὸ αἴνιγμα. 
451. ΑΔλλ᾽ ΕἸ ΠΟΛΙΝ. σάνυ τοῦτο τοροσαγωγὸν τῇ τ-λήϑες. 

455. ἙΠΩΝ ΑΠΕΙ͂ΜΙ. ἐνταῦϑα παῤῥησιαςικώτερον ὅλον τὸ 

πρᾶγυα τσαραινίτϊεται!, ἀμφοτέρων τοῦ πποιηϊοῦ ςοχασαμένε, τῷ τε τῷ 
δράμαῖϊ, συμφέροντος, ὅπως μὴ ἀνακαλύπΊητοαι ἣ ὑπόδεσις, διὸ αἰνιγμα- 

τωδῶς τάνϊα φησὶ, τῷ τε τῷ Ὡροσώπῳ πρέποντος" ἔδει γὰρ εἰπεῖν τὸν 

ΛΆΝΝ τὰ μετ᾽ ὀλίγον φανησόμενα. ΤΟΝ ἈΝΆΡΑ ΤΟΥ͂ΤΟΝ. 

σιερὶ ἑτέρα λέγων, αὐτὸν αἰνίτίεται. 

462. ΤΗ͂ ΞΥΜΦΟΡΑ, τῇ συντυχίᾳ. ΣΚΗΠΤΡΩ ΠΡΟΔΕΙΚ- 

18 ἔφυσε, τοτέςι ἐγέννησεν. 

446. ΦΥΣΕΙ ΣΕ. τὴν γέννησίν σὰ 
δείξει, δείξει σε ὅϑεν ἐγεννήθης. «ὐξὰ 
᾿Α447. τὸ ὩΣ τἢ τὸ ΑΓΑΝ ἐκ παρο᾿ 

αλλήλυ, ΑΙΝΙΚΤΑ, αἰνιγματώδη,᾽ 
κεἐκρυμμένὰ. 

428. «οἵος λιμὴν, τοοῖος Κιϑαιρὼν 

σῦκ ἔται σύμφωνος ταχέως τῆς σῆς 
βοήσεως ; ; Συμφωνῶ τῷδε' σύμφωνθ. 
δέ. εἶμι τοῦδε. 

431. ΕΥ̓́ΠΛΟΙΑΣ ΤΎΧΩΝ, διὰ 
τὸ εὑρεῖν σὲ τὸ αἴνιγμα. 

455. ΑΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙ. ἴσον δείξει 

σε σοὶ, ἤγεν ὅςις εἶ δείξει σε ὅτι υἱὸς 

εἶ ταύτης, ἢ νῦν συνοικεῖς. 
494. ΤΟΎΜΟΝ ΣΤΟΜΑ, τοὺς 

ἐμοὺς λόγες ἀτίμαζε" οὐδεὶς ἄρ ἐξὶν 

πὸ τῶν βροτῶν; ὅςις χεῖρόν σα φῦα- 
εὐσεῖ), ἀφανιϑησεἷ. 

438. ΠΑΔΙΝ ΑΨΟΡΡΟΣ. ἐκ 

τπαραλλήλθ, ΑΠΕΙ, ἀπελεύσει. 

440. ἀπελεύσομαι" ἴῶν δὲ ὡς ὀδὲ 
ἦλθον ἃ ἂν, εἶ---. 

445. ΤΙΣ ΔῈ Μ᾽ ΕΚΦΎΕΙ, ἀντὶ 

448. ΕΥΡΙΣΚΕῚΝ ἐ ἐςὶ τὸ ἐξετά- 
σει γ0 ἐρεύνη καϊαλαμξάνοιν. 

455. ΑΠΕΙΜ᾽ . ἀπελεύσομερ εἶ- 
πὼν ὠκεῖνα, ὧν ἕνεκα ἦλθον. 
456. ἐδ ὅπ, τὦ ἰδ ὅπὼς κατὰ 

τοὺς ᾿Ατ]ικούς, 

458. ΑΠΕΙΛΏΝ, μετὰ ἀπειλῆς 

τῷ ἀνακηρύξεως 8 φόνυ ὃ ᾿ Λαΐω. 
460. ΛΟΙΏ. οὐ τῇ ἀληθείᾳ, ἀλ- 

λα λόγω. ἘΓΓΈΝΗΣ; ἐγχώριος" οὐδ᾿ 

εὐφρανθήσεται τῷ συμξεξηκότι, ἤγον 
τῷ αἀναγνωρισμῷ. 
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ΝΎΞ. τὸ σχῆπῖρον δεικνὺς σύμβολον τῆς ἑαυτῇ εὐγενείας, ὅτι ἐκ βασι- 
λέως ὠϊωχὸς ἐγένετο. 

468. ΟΜΌΣΠΟΡΟΣ, τὴν αὐτὴν σπείρων γυναῖκα. 
471. ΤΙΞ ΟΝΤΙΝ᾽ Α ΘΕΞΙΠΕΠΈΕΊΙΑ. ἀκόλεϑά εἰσι τὰ τοῦ 

Χοροῦ πρὸς τὰ προειρημένα" νῦν δὲ οὐκ ἔςιν αὐτῷ εὐπρόσωπον ἀναλο- 
γίζεδδωι! περὶ ὧν εἶπεν ὁ μάντις" διὸ ἀνατρέχει ἐπὶ τὸ μάντευμα τοῦ 
ϑεοῦ. ὋὉ δὲ νοῦς" τίς ἐςὶν οὗτος, ὃν τινὰ ἐμφανίζει τὸ μαν]εῖον ; ἢ οὔ- 
τῶς" τίς ἐςιν οὗτος, ὃν κατώπΊευσεν ἡ Δελφὶς πέτρας οἷον, ὁ μὴ λαϑὼν 
τὸ μανϊεῖον τοῦ ᾿Απόλλωνος; ΚΗΡΕῈΞ ΑΝΑΠΛΑΚΗΤΟΙ. αἱ εἰς. 
μηδὲν ἁμιαρτάνεσαι, ἀλλὰ πτάντων κρατοῦσαι" κῆρες δὲ τοῦ τελευτή- 
σαντος ΛαΐβΒ. Ἢ οὕτως" ἄφυκτοι, ἀπλάνηϊοι, ἀπροσπέλαςοι, ἀφανεῖς, 
ἃς οὐκ ἔςιν ἀποφυγεῖν. 

484. ἘΞΙΧΝΕΎΕΙΝ. τοῦτο ἐπήγαγε, ὦ τὰ ἄλλα ὀνόματα τρο-᾿ 

πικῶς, ὡς ἐπὶ ἄγρας ταύρων, τῶν ὑπὸ τοάντων ξητεμένων, καὶ ὥσπερ. 

ἐν ὕλῃ κεκρυμμένων" οἰκεῖα δὲ ταῦτα τὰ ὀνόματα; ἄντρα καὶ πέτραι.᾿ 
ΦΟΙΤΑ ΓᾺΡ ὙΠ’ ΑΡΡΙΑΝ ΥΛΑΝ. ἐκεῖνος ὁ ττεφονευκὼς πανϊαχᾷ᾽ 
χρυπίόμενος, οὐ βούλετοι ἑαυτὸν ἐμφανίσαι. ΧΗΡΕΎΩΝ. ἀντὶ τοῦ, 

μηδενὶ γυγνωσκόμενος, τῇ φυγῇ μονάξων" ἢ καὶ αὐτὸ οἰκεῖον τῇ ϑηριώδει. 
διαίτῃ. ΤΑ ΜΕΞΟΜΦΑΛΑ ΓᾺΣΞ ΑΠΟΝΟΣΦΙΖΩΝ. ἀντὶ τοῦ 

φεύγων" τὸν τόπον δὲ εἶπεν ἀντὶ τῶν χρησμῶν, οἷον, τοὺς χρησμὲς δια-" 
φεύγει μεχρὶ νῦν ὁ μηνυϑεὶς ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ. Ὅτι δὲ ἡ Πυϑὼ μεσόμ- 
φαλος, δηλοῖ καὶ ἢ περὶ τοὺς ἀετοὺς ἱςορία, καὶ ὅτι χρύσεοι ἀετοὶ διε. 
τοῦτο ἀνάκεινται, ἡ ὅτι τούτο χάριν ἐκεῖσε ὁ Ζεὺς τὸ μανεῖον ἱδρύσαῖϊο. 
ΤΑ Δ᾽ ΑΕῚ ΖΩΝΤΑ. ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧτίον τὰ μαντεύματα ποεριποτᾶτοι 
ζῶντα τὰ ἰογύοντα τῇ ἀληϑείᾳ. 

464. ἘΜΠΟΡΕΎΣΕΤΑΙ, βαδί- 
σειν Ἐμπτερητατήσει» διελεύσεταρ. 

468. ὉΜΟΣΠΌΟΡΟΣ, τὴν αὐτὴν 
αὐτῷ γυναῖκα σπείρων 

460. τὸ ἘΥΕΎΣΜΕΝΟΝ ᾿Αὐϊικὸν 
εἰντὶ Ὁ ψευσάμενον. 

470. ΦΆΣΚΕΙΝ, ἀντὶ τοῦ φάσκε. 

ΗΔΗ, ἐξ ἐκείνε, εἰπὸ τῷ νῦν. Φάσκειν 

τὸ φασκε" ὅταν τίϑηται εἰς τὸ ὦπαρ- 

φατν ὸ ἡ τῷ ̓ προσώπϑ αἰτιατιχὴ, 

ϑέλεν ὌΝ “ρῖ δεῖ" ὅταν δὲ οὐ ,τίϑηται ἡ ἢ 

αἰτιατικὴ Φ' προσώπε, τὸ ἐπαρέμφα- 
τὸν ὠντὶ προς αχικοῦ. 

473. ΑΡΡΗΤ᾽ ΑΡΡΗΤΏΝ. ὑ ὑπερ- 

ζολικῶς, ὦ ὡς τὸ δείλαια δειλαΐων. 

475. ὯΡΑ ΝΙΝ. καιρός ἐσὲ γω- 

μᾷᾶν αὑτὸν, ἤγεν κινεῖν, τὸν «πόδα ὃε- 

ναρώτερον, ἤγεν εὐτονώτερον, ὠνέμοις 

ἰσοταχὼν ἵππων. 

478. Ο ΔΙΟΣ ΓΈΝΕΤΑΣ, γόνος, 
δ ᾿Απόλλων" γενέτης, ὃ υἱὸς ἐνταῦϑα, 

ἡ ὃ παϊὴρ ἀλλαχῇ. 
ΑἋ481. ἜΛΑΜΨΕ. ὃ χρησμὸς γαρ 

τοῦ Παρνασῶ τῷ χιονώδες, ὃ ὃ φανεὶς 

ὠξτίως, κῆττὸ πάντα Θηξαῖον ἰ ἐχ- 

γεύειν, ἀντὶ θ᾽ ᾧντεῖν, τὸν κρυππόμενον 
ἄνδρα, ἤγων τὸν φονέα. 
485. ΥΎΠΑῚ Τ᾽ ΑΓΡΙΑΝ ΥΔΑΝ, 

ἤγεν ὑπὸ δένδρα ὦ ἄλσος, κατοικίαν 

ἀγρίων ζώων. 

487. ΜΕΛΕΩ ΠΟΔῚ ΧΗΡΕΥ- 

ὩΝ. κατὰ αἰϑλίαν πορείαν μονώζωνν 
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.401. ΔΕΙΝΑ ΜῈΝ ΟΥ̓͂Ν. μεταδαίνϑοσιν ἐπὶ τὰ εἰρημένα ὑπὸ Τει-- 
ρεσία" σοφὸν μὲν οὖν αὐτὸν ὁμολογοῦσιν. ΔΕΙ͂ΝΑ ΤΑΡΑΣΞΕΙ. τό- 
τῷ ἐχρήσατο, ἐπεὶ ἔδοξε δυογερῶς ἐνεχϑῆνοαι! πρὸς τὸν ἄρχοντα. ΟΥ̓́ΤΕ; 

ΔΟΚΟΥ͂ΝΤ᾽. οὔτε σιςὰ, οὔτε ἄπιστα. ΤΙ ΓᾺΡ Η ΛΑΒΔΑΚΙ- 

ΔΑΙ͂Σ. εἰκότως ἀποροῦσι" τοῖον γὰρ νέϊκος γέγονε τοῖς ἀπὸ Λαδδάκϑ 

-ρὸς τὸν ἸΠολύβε : ἔτι γὰρ νομίζεσιν αὐτὸν εἶν ἸΠολύθΒ. ΠΡΟΣ 
ΟΤΟΥ ΔΗ ΒΑΣΆΑΝΩ. ἀντὶ τῷ, ποίῳ λογισμῷ" τίνος τράγμαῖος 
κρίσει χρησάμενος, τοῖς λεγομένοις πειςεύσω καϊὰ Οἰδίποδος, ΦΑΤΙΝ 

ΟΙΔΙΠΟΔΑ. τὴν καϊὰ τῷ Οἰδίποδος γιγνομένην τπταρὰ Τειρεσίε. 
506. ΑΛΛ’ Ο ΜΕΝ ΟΥ̓Ν ΖΕΥ͂Σ. ϑέλεσιν ἀναϊρέψοι τὰ ὑπὸ τῷ 

Τειρεσία εἰρημένα" καί φασιν ὅτι οἱ μὲν ϑεοὶ συνεῖοὶ, ἡὐ μόνοι τὰ τῶν 
ἀνδρώπων εἰδότες" ὅτι δὲ οἱ μάνϊεις μᾶλλον τῶν λοιπῶν ἀνϑρώπων τι 
ἐπίςανῖοι. ὅ φημι» αὶ ἐδὲ ἡ κρίσις αὕτη ἀληϑής ἐς!" γένοῆο μὲν γάρ τις 
καϊὰ σύνεσιν ἕτερος ἑτέρΒ προήκων" οὐ μὴν αὕτη γε ἣ ἐπιςήμη ἐκ μαν- 

τικῆς ἐςινο ἀλλ᾽ ἐκ φύσεως νὴ ἐν]ρεχείας ἑκάςῳ πάρεςιν. ΑΝΔΡΩΝ Δ’ 

ΟΤΙ ΜΑΝΤΙΣ. οὔπω. σιςεύω, ὅτι οἱ μάνϊεις πλέον ἐμᾷ φρονᾶσιν. 
ΣΟΦΙᾺ Δ᾽ ΑΝ ΣΌΟΦΙΑΝ. σοφίαν νῦν φησι τὸν ςοχασμόν" ὃ γὰρ 
λέγει τοῦτό ἐςιν, ὅτι ἐν τῷ ςοχάξεσϑαι ἄλλος ἄλλον πσαρέλϑοι ἂν καὶ 

“ψικήσειεν. ΑΛΛ᾽ ΟΥ̓ ΠΟΤ᾽ ΕΓΩΓ᾽ ΑΝ, ἐγὼ δὲ οὐκ ἄν τοοῖε ἐπαιν-- 
ἔσοιμι τοὺς μεμφομένους τὸν βασιλέα, οὐδ᾽ ὀρϑὸν ἂν αὐτῶν τὸ ἔπὸς 

φαίην, τορὶν ἴδοιμι σαφὴ τὰ ἔργα καὶ τὴν ἀπόδασιν. ΦΑΝΕΡΑ ΓᾺΡ, 
ἃ μὲν γὰρ ἐγκαλοῦσιν αὐτῷ, ἄδηλα καὶ οὐ-πάνϊως ἀληϑῆ" ἃ δὲ καϊώρ-" 

ϑώσε, φανερβ, ὅτε ἐπελθούσης αὐτῷ τῆς Ξφιγγὸς ὥφϑη σοφός. ΒΑ- 

ΣΑΝΩ, Θ᾽ ἩΔΥΠΟΛΙΣ. κρίσει τε ἡδὺς ὥφϑη τῇ πόλει" ἢ οὕτως" 

ἀπὸ τῆς βασάνου δὲ τῆς Σφιγγὸς ἡδέως διετέϑη ἡ πόλις πρὸς τὸν Οἱ- 

δίποδα. 

μόνθΘ: βαδίζων, καὶ μηδενὶ γιγνωσκό- 
μένος. 

, 498. ἈΠΟΝΟΣΦΙΖΩ͂Ν. ἤγϑν ἐκ- 
φεύγων τοὺς χρησμοὺς τῷ μέσα ὀμφα- 

λῷ τῆς γῆς" ἐκ «αραλλήλε;, ἀντὶ τοῦ 

μέσης “ὃ γῆς, τϑτέςι τὸ Παρνασδ᾽ τὰ 

ἐπὶ τῇ ἐρευνήσει αὐτῷ μαντεῖα. 

402. ΣΟΦΟΣ ΟΙΩΝΟΘΕΤΑΣ, 

Τειρεσίας, ὃ τς πἸήσεις Ἔ οἰωνῶν δια- 

τιϑεὶς, ἤγαν διαταάτ]ων καὶ εὐκρίνων, 
τοτέςιν ὃ διδάσκαλθ: τῆς αἹήσεως 
οἰωνῶν. 

406. ΟΥ̓́Τ᾽ ΟΠΙΣΩ, ὅτε κατὲ τὸ 
«σαρὸν ἐρείδων τὸν νῦν, ὅτε κατα τὸ 
“ταρεληλυϑός. 

407. ΛΑΒΔΑΚΙΔΑΙ͂Σ, τῷ Λαΐῳ. 
Τῷ ΠΟΔΥΒΟΥ͂, τῷ Οἰδίποδι. θῖς 
φιλονεικία ἔκειτο ἢ τῷ Λαϊΐῳ «τεὸς τὸν 

τῷ Πολύξυ, ἤ ἤγϑι τὸν οἰδίποδα, ὃ ἢ τῷ 

Οἰδίποδι πρὸς 1 Λαῖον ; 
400. ΟΥ̓́ΤΕ, οὐ πώποτε, ἤγουν 

οὐδαμῶς ποτε ὅτε πρότερον ἔγωγε, ὄτε 
τανῦν ἤκδσα. 

801. ΠΡΟΣ ΟΤΟΥ͂. «παρ᾽ ὃ, νεί- 

κῶς δηλονότι, ἐλεύσομαι ἐπὶ τὴν ἐπιδὴ- 

μήσασαν μαντείαν ἡ τῷ Ὑειρεσία τῷ Οὐ- 
δίποδι, ἤγεν καὶὰ Ὁ Οἰδίποδος. ΔΑΒ- ς 
ΔΑΚΙΔᾺΙΣ ΕΠΙΚΟΥ͂ΡΟΣ. ἤγουν τῷ 
Λαΐω ἕνεκα Ἔ Ἕ ἀδήλων ϑανώτων. 

508. ΑΝΔΡΩΝ Δ᾽ ΟΤῚ ΜΑΝ- 
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δὅ21, ΑΝΔΡΕΩΞ ΠΟΛΙΤΑΙ. ἔρχεϊαι ὁ Κρέων ἐπὶ τῇ καῖὰ ἑαυ]οῦ 
ὑπονοίᾳ ἀγαναχϊῶν, καὶ ἀπολογήσαδγαι βαλόμενος. ΑΥ̓ΔΗΤΩΝ, μὴ 
καρ)ερῶν, μὴ φέρων, δυσαναοχεϊῶν. 

581. ΑΛΛ’ ἩΛΘΕῈ ΜΕΝ ΔΗ. ἐπειδὴ τὸ τοῦ Χοροῦ ττρόσωπον 
ἰσόῤῥοπον δεῖ ἐν ταῖς διαίταις εἶναι; διὰ τοῦτο καὶ γῦν πταραμυϑεῖται 

τὸν ΚΚρέονϊα, ὅτι ἴσως καῖ᾽ “ΚΆΡΗ τοῦτο εἶπεν, ἐρεδισϑεὶς ὑπὸ τοῦ μάν- 
τεξως. 

5383. ΠΡΟΣ ΤΟΥ͂ Δ’ ΕΦΑΝΘΗ. καῖ᾽ ἐρώτησιν ὁ λόγος. 

586. ΕΞ ΟΜΜΑΤῺΩΝ ΟΡΘΩΝ. τοῦ Χοροῦ οὐκ ἔχονῖος λέγειν 

τίνι γνώμῃ ταῦτα ἐλέγεῖο, ἀπὸ τῶν ἔξωϑθεν ϑΌβθδλλαν βαλόμενος ὁ 
Κρέων, τοερὶ τῇ βλέμμαῖος καὶ τῷ χήμαῖος, ἐν ᾧ ταῦτα ἜΝ ὁ Οἰδί-- 
πϑς, πυνϑάνεῖαι. 

542. ΤΟΥΔΕ ΤΑΝΔΡΟΣ. ἀνῆ τῦ, ἐμ, ἢ τῦ' Λαΐε. 
. ὅ51. ΟἸΣΘ᾽ ΩΣ ΠΟΙΗΣΩΝ. ἀν τοῦ, ποιήσεις" ἔς, δὲ ᾿Ατῇι- 
κισμός. 

ΤΙΣ. ἡ χρίσις δὲ τῶν ἀνδρῶν, ὅτι ὃ 
μάντις ἔχει «πλέον ἢ ἐγὼν σσκ ἔσιν ὡς 

ληϑής. 
511. ΣΟΦΙΑ. φρονήσει δὲ Φρόνη- 

σιν σαρέλάσειεν ἄν. 
514. ΟΡΘΟΝ ΕΠΟΣ, σαφῆ καὶ 

βέξαιον λόγον. ΚΑΤΑΦΑΙΗ͂Ν, κατη- 

γορήσαιμι. 
518. ΒΑΣΑΝΏΩ. καὶ κατα ἄλλην 

ἐξέτασιν καὶ κρίσιν ὠφϑὴη ἡδὺς τὴ -πό- 
λει. 

520. ΚΑΚΊΑΝ. ἥν ψόγον" καθὸ 
λέγε") τὸ κακέζω τὸ ψέγω. 

521. ΠΟΔΙΤΑΙ. πολίτης ἐμός ἔςιν 
ὁ δεῖνα᾽ οὐδέποτε δὲ μετὰ τῆς σύν ἡ- 
γὲν ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἐςὶν ἐμοὶ “πόλεως" 
συμπολιτεύξιαι δέ μοι τις,» μετα τῆς 

σὺν, ἤγον τὴν αὐτὴν ἐμοὶ «σόλιν οἰκεῖ. 
--ΠΕΠΥΣΜΈΝΟΣ, ἀκηκοώς. ΠΑΡ- 
ΕΙΜ᾽, -τ-αραγέγονα. ΑΥ̓ΔΗΤΩΝ, 
δυσαναν, ἐτῶν; τοτέςιν ἀφορήτως ἔχων. 

523. Ἐ ΓΑΡ ΕΝ ΤΑΙ͂Σ ΞΥΜ- 

ΦΟΡΑΙΣ. ἐν ταῖς δυγυχίαις ταῖς νῦν 

νομίζει τι τεπονϑέναι “παρ᾿ ἐμοῦ εἰς 
βλάζην φέρον, ὄγεν ἀφορῶν, εἴτε διὰ 
λόγων, εἴτε δὲ ἑείων, οὔδαμως ἐ ἐςιν Ἐμοὶ 
ἐπιϑυμία “ἡ ἐπὶ «πολὺν χρόνον σαρα- 

τεινομένης ζωῆς, Φέροϊ, τήνδε τὴν καη- 
γορίαν. 

527. ΟΥ̓ ΤᾺΡ ΕΙΣ ΑΠΛΟΥΝ, 
τὸ ἁπλῶν ἐνίοτε δηλοῖ τὸ ἀποίκιλον, 
οἷον ἁπλῶν ἦθος, καὶ ἁπλῶς λόγος, ὅτε, 
ἔχει ἐνωδῆίον τὸ «σοικίλον" ἐνίοτε δὲ τὸ 
ἀσύνθετον, ὅτε ἔχει ἐναντίον τὸ σύνϑε- 
τον Ἐνταῦϑα δὲ τὸ ἁπλῶν τὸ ἕν δηλοῖ 
κατὰ ποιικὴν ἐξεσίαν' ἀλλ᾽ εἰς πολ- : 
λὰ ὀφείλων εἰπεῖν «ρὸς τὸ, οὐ γῶς, Ὰ 

ἁπλῶν ἥ ζημία μοι τῷ λόγϑῃ τότου 

φει, ὃ ἢ ΕΙΣ ΜΕΤΙΣΤΟΝ. ἀευδοδνς 
συναΐγων πὰ “πολλὰ μετὰ ἐπιτάσεῶς. 

εἰς τὴν τῷ βμεγίτε ὑπέρϑεσιν. 
5306, ἀπὸ αναμφιδόλε «]αϑέσεως 

ὀφϑαλμϑ, ἢ ὠπὸ ἀναμφιδόλε διαϑέν 
σεὼς γνώμης. 

545. ἘΒΟΥΔΕΥΣΩ ΠΟΙΕΙΝ, ᾿ 

μωρίαν τινὶ ὑπολαβὼν ἐνεῖγαί μοι» ἢ 
᾿ανολαδὼν ὁ ὅτι οὐ μάθοιμι τὸ ἔρίον πόδε 
σὺν δόλω κενεήμενον. Ὶ 

550. Ο ΠΔΛΗΘΕΙ. τὸ ὃ γε, τὸ 
πρᾶγμα ἀπέδωκε" ὑπὸ πλήϑες ἀν-. 

ϑρώπων τὸ ὑπὸ χρημάτων. 
551. ΟΙΣΘ᾽ ΩΣ ΠΟΙΗΣΟΝ. γι- 

γνώσκεις ὅπως μέλλεις ποιήσειν ἕνεκα Ἢ 
εἰρημένων ὑπὸ σᾶ. 



156 ΕἸΣ ΟἸΔΊΠΟΥΝ ΤῸΝ ΤΥΡΆΝΝΟΝ. 

568. ΛΈΓΕΙΝ ΣΥ ΔΕΙ͂ΝΟΣ. σὺ μὲν δεινὸς εἶ ἐν τῷ λέγειν" ἐγὼ 
δὲ οὐ μεϊὰ εὐνοίας σδ᾿ ἀκέω διὰ τὴν δυσμένειαν. 

δ60. ΟΥ̓Κ ὙΦΕΞΕΙΝ ΤῊΝ ΔΙΚΗΝ, οὐχ ἐκ]ίσειν τὴν τι- 

μωρίαν. 

564. ΤΟΝ ΞΕΜΝΟΜΑΝΤΙΝ. ἐν εἰρωνεία" ἡὐὰ γὰρ ϑέλει λέ- 

γειν τὸν Τειρεσίαν. 

667. ΟΥ̓ ΓᾺΡ ΒΕΝΝΟΩ. ἐπεὶ χαῖὰ π-αράλειψιν εἶπε, λέγει: τί 

με ἐρωϊᾷς ἀγνοῶ. 

574. ἘΡΕΥ͂ΝΑΝ, ζήτησιν, δοκιμασίαν. 

580. ΕἸ ΜΗ ΣΟΙ ΞΎΝΗΛΘΕ,. ὁ μάντις εἰ μὴ ἐλάμιβανέ Ἃ σε κοι-- 
νωνὸν τῷ βελούμαϊος, ὄχ ἄν Ὥ ἔφη τὸ Λαΐο Θνέα: 

588. ΑΝ. τὸ τέλειον ἃ ἂν, ἀν]ὴ τῦ, ἅτινα ἄν. 

δδ4. ΒΑΡΥΝ. βαρὺς, ἐπὶ Ψυχῆς, 
ὃ δύσκολος τὸ ἀγανάκτησιν ἔχων" καὶ 
βαρὺς, ἐπὶ σώμαϊος, ὃ βεδαρημένος καὶ 

ος᾽ ἐνταῦϑα δὲ οὐ δ ἔχοντα 
τὸ βάρος ἐν ἑαυτῷ λέψει καὶ τὴν ἀγαν- 
ἄκϊησιν᾽ ἀλλὰ Ὁ γινόμενον ἑτέρῳ τοι- 
ϑτον" ὡςε τὸ βαρὺς ἰνίοτε μὲν ὃ βα- 

ρυνόμενον δυλοῖ, κὶἡ ἐπὶ σάϑες λέγετει" 
ἐνίοτε δὲ Ὁ βαρὺν ὄνϊα, τὸ ἐνεργείας ἐςὶ 
δηλωτικόν. 

σθ9. ΤΟΥ͂Τ᾽ ΑΥ̓ΤΟ: περὶ τούτου 

αὐτῷ, ὃ λέγεις, ὅτι εὕρηκάς ἘΣ δυσμενῆ 

᾿ σαυτῶ, τὴν ἀπολογίαν μ8 ἄκεσον. 

᾿ 557. ΤΗΝ ΑΥ̓ΘΑΔΙΑΝ. αὐϑά- 
ὅδια, ἀπήνεια ὁμιλίας ἐν λόγοις. 
᾿ 560. ΥὙΦΈΞΕΙΝ. ὑπέχει τὰ νῶτα 
ἡ ϑάλασσα τῷ Διονύσῳ, ἤγδν υὐσσοκεί- 
μενα ἔχει" "ὸ ὑπέχει τις τινὶ δίκην, 
ν Δὰ υὐοκείμενον ἔχει ἑαυτὸν εἰς δίκην" 

δητερ ἐνίοτε μὲν τετελεσμένην ἔχει τὴν 

εὔνταξιν, οἷον, ὑπέχω σοι δίκην" ἐνίοτε 
δὲ ἀτελῆ, οἷον, ὑπέχω δίκην, ὅτε ἐξ 
εἰνείγκης ἢ δοτικὴ συνυπακούετοι. 

508 ὩΣ ΧΡΕΓΙ Ἡ. χρεῖα καὶ 
Χχρῦσιμα, ἤγεν Χρήσιμον ἢ πέμψαν 
ἔχ τώτων σύγκει) τὸ τὸ χρή. 

5 Ὁ. ΠΟΣΟΝ ΧΡΌΝΟΝ. τοσοῦ- 
ἴον ορόνον. “πονῶ τόδε, ἀντὶ τὸ ἐπὶ 
τοσᾶτον" τῷ (Εὐριπ. Ὀρ. 88.) «όσον 
χρόνον δὲ δεμνίοις σέπῆωχ᾽ ὅδε ; ̓ ἤγουν 
ἐπὶ «σόσον Χρόνον" κεῖται ἐν τοῖς δεμνί- 
οἷς ; ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως" ὅτι δὲ 

ἢ ἐπὶ πρόθεσις νοεῖται ἐπὶ τούτοις, 
δῆλον ἀπὸ τοῦ πολλὰ τοιαῦτα ἐνίοτε; 
λέγεδδο, μετὰ ὃ ἐπὶ, οἷον ἐπ᾿ ὀλίγον, 
ἐφ᾽ ἱκανὸν, ἐπὶ πολύ" ἐπὶ τσολὺ εἰςήκεν 
ἄφωνος, ἤγεν ἐπὶ πολὺ μέρος χρόνου, 
τὭτέςι “σολὺν χρόνον. 

568. ΘΑΝΑΣΙΜῸ ΧΕΙΡΩΜΑ- 
ΤΙ, ϑανατηφόρῳ φόνῳ, τατέςι διὰ φό- 
γοῦυ ϑανατηφόρ. 

570. οὗτος ὃ νῦν μάντις ἤδει τότε" 
τὴν μαντικήν 5 3 κωτεγίνετο τότε ἐν τῇ 
μαντικῇ; ̓" 

571. ἦν σοφὸς ὁμοίως, ἤγεν ὥσπερ 
γῦν, “ ἐξ ἴσε τιμώμενος, ἤγαν καὶ ἣν 
τιμώμενος καϑόσον τιμῶται νῦν" τῶτα᾿ 
ἔςι νὴ ἤν σοφὸς καὶ ἐνομίζετο οὕτως 
ὥσπερ νῦν. 

573. ΟΥ̓ΚΟΥ͂Ν ΕΜΟΥ͂ Τ΄. ἔκουν 
οὐδαμοῦ διεμνημόνευσεν ἐμοῦ ἑςῶτθι, 
«λησίον, ἤγουν τοῦτο ὃ λέγει τσερὶ σοῦ 
γῦν. 

578. ΤΟ ΣῸΝ ΔΕ: εἰ νὰ ἐκεῖνο 

μὴ οἶδας, ἀλλὰ τὸ σὸν οἵδδα" καὶ εἰ 

καλῶς φρονεῖς, λέγοις ἄν. 

586. ΑΡΝΗΣΙΣ ΟΥ̓Κ ἘΝΈΣΤΙΝ. 
δυνατὴ οὐκ ἔςιν ἐμοὶ ᾿ ἄρνησις" ἤγεν᾽ 

σὅν ἔςι ΤῊ δυνατὸν αἰ ἀφνήσασδερ. 

587. ἄρχεις. δὲ κατὰ ταυτὰ ἐκεί" 
νῇ, γῆς μέρος ἐπίσης αὐτῇ διοικῶν. 

508. ΦΕΡΩ, ἀποφέρομαι, λαμ-᾿ 
ξανω. 

606. ΤΟ ΓᾺΡ ΤΥΧΕΙΝ. ἅπασα 
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608. ΟΥ̓́Κ ΑΝ ΤΈΝΟΙΤΟ. προκαϊασχευάσας, ὡς ἄμεινόν ἔςιν 
«ὐτῷ τῇ τυραννέϊν, τὸ ἀφόδως κοινωνεῖν τῇ τυραννίδι, τῶτο ἐπήνεγκεν" ὃ 
γὰρ νῶς" ὃ ταῦτα τὰ συμφέρονϊα ἐνθυμούμενος, οὐκ ἂν γένοῆο κακὸς, 
ὥς ε ἑτέρῳ τινὶ ἀσυμφόρῳ ἐπιχειρήσω. ΦΡΟΝΩ͂Ν. ἀνῖὶ τοῦ, φρονοῦν- 
τος" ἢ ὅτως" ὁ καλῶς φρονῶν νᾶς οὐκ ἂν κακὸς γένοῆο. ΚΑΙ ΤΩΝΔ’ 

ΕΛΕΙΓΧΟΝ. ξήτησον, φησὶν, εἰ τὸν χρησμὸν ὑγιῶς ἀφίγμαί σοι φέ- 
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ρων" εἶτα εἰ κοϊεκοινώνησα τῷ μανϊεία τῷ Τειρεσίᾳ. 
61δ. ΤΗ Τ᾽ ΕΜΗ͂. ὅτι καὶ αὐτὸς τὸν ρῆμα! καϊαψηφίξομοῃ 5ά-- 

γαῖον. 

619. ΦΙΛΟΝ ΓᾺΡ ἘΞΘΛΟΝ, ἴσον γάρ ἐς: κακὸν, ἀπωδήσα- 

ὅϑαι φίλον καὶ τὸν ἑαυϊοῦ βίον. 

624. ΚΑΛΩ͂Σ ΕΛΕΞΕΝ. σοὶ εὐλαβεμένῳ ττσεῖν; Ἂ μας 
ϑήσεδϑοι παρ᾽ αὐτῇ, καλῶς ἔλεξεν ὁ Κρέων, ὅτι ἐν χρόνῳ γνώσῃ τάδ᾽ 

ἀσφαλῶς, ὁποῖός εἰμι ποερὶ σέ ὁ γὰρ ταχὺ βολευόμενος, καὶ μὴ πολλά- 
κις βασανίξων τὴν - γνώμην, σφάλλεϊαι!" πρὸς ὃ ὁ Οἰδίπες φησὶν, ὅτι 
πρὸς τὰς ταχείας ἐπιδελὰς δεῖ ταχεῖαν καὶ τὴν ἄμυναν εἶναι. 

628. ΤᾺ ΤΟΥΔΕῈ ΜΕΝ. τὰ τῷ Κρέονῖος, τῇ ἐμοὶ ἐπίδολευσα- 
μένου. ΤΑΜΑ. ἡ ἄμυνα. 

6838..ὄ ὩΣ ΟΥ̓Χ ὙΠΕΊΙΞΩΝ. οὕτως. λέγεις.» ὡς μὴ μἐ ὀρ δρο χὰ θὲ 

μοι, ἀλλ᾽ ἀν]ιλέξων τῇ κελεύσει. 

635. ΤῸ ΓΟΥ͂Ν ΕΜΟΝ. ὅσον ἥκει εἰς ἐμὲ, καλῶς βϑλεύομοι. 
Ἦ οὕτως" τὸ γοῦν ἐμαυϊῷ σύμφορον εὖ φρονῶ" πρὸς ὅ φησιν ὁ Κρέων, 

, ὅτι καὶ τὸ ἐμὸν συμφέρον δεῖ σε σκοπεῖν, ὅτι οὐ δεῖ με ἀκαίρως ὑπο- 
γοεῖϊόνγαι. 

»5 ἐλπὶς τοῦ τυχεῖν, ὧν ϑέλεσι δηλον- 
ὅτι, ἐϊαῦθα ἐςὶν αὐτοῖς, ἡ[εν ἐν ἐμοί, 

607. ΚΕΙΝΑ. ἤγθν τὸν φόζον, ὃν 
ἔχει ̓ ᾽ βασιλεία. 

612. ΠΕΥΘΟΥ͂. ἐρώτα εἰ σαφῶς 
ἤγ[ειλά σοι ἢ" δοϑέντα χρησμόν. 

614. ΚΟΙΝΗ ΤΙ ΒΟΥΔΕΥ͂ΣΑΝ- 
ΤΑ. ἤγθν κοινωνήσαντα βολῆς τῷ 
μάντει. Τερασκόπος, ὃ τῶν τεράτων 

ἑρμηνεύς" ἐπαῦϑα δὲ ΤΕΡΑΣΚΟΠΩ, 
ἁπλῶς ἀντὶ τῷ μαντεὶ. 

ΘΙ6. ΤΝΏΜΗ Δ᾽ ΑΔΗΛΩ, ἐπὶ 
λογισμῷ ὠμφιβξολίαν ἔχοντι. 

618. ΧΡΗΣΤΟΥ͂Σ ΝΟΜΊΖΕΙΝ, 
ἀγαθός. ὙΦ χρησῷ ἐναντίον ὃ φαῦ- 
λος᾽ ἔςι δὲ χρηςὸς, οὗ ἡ ὁμιλία ὠφέ- 

λείαν ἐμποιεῖ" φαῦλος δὲ, οὗ ὃ βίος 

ἄτακχϊος χαὶ ἀκόλατος, ὦ ὡς καὶ ἄλλες 

βλαπιεῶαι ἀπὸ ὁ αὐτοῦ ὁμιλίας" τῷ 
ἀγαϑὼ δὲ ἐναντίον ὃ κακός" τῷ καλῷ 
δὲ, ὃ αἰκκρὸς "ἡ ὃ δυσειδής. 

626. τὸ ΤΑΧΥΣ εἰ καὶ ἐπιῤῥη- 

μαῖος ἔ; ἔχει σημασίαν ἐνταῦθα, ἐπεὶ 
«προφορὰν ὀνόμαῖος ἔ Ἔχει; τὸ ΤΙΣ οἰχεί- 

ὡς ἔχει μεθ᾽ ἑαυτῶ. 
628. ΤΑ ὙΟΥ͂ΔΕ. ἡ τότϑ βολὴ 

πσεπραγμένη ἔξω, ἢ ἐμὴ δὲ, ἰσφαλμέ- 
νη) ἤγεν ἐπ]αισμένη. 

630. ἜΞΩ ΒΑΛΕΙ͂Ν, ὠντὶ Ὁ οκ- 
(αλεῖν, ἀπώσαδιει, ἐξόριτον ποιῆσαι. 

082. ΟΥΑΝ ΠΡΟΔΕΙΞΗΣ. ὅταν 
ἀποδείξης, ὃ λέγεις δηλονότι, τότε 
τεϑνήξομαι" εἶτα ἐπάγει οχετλιάζων" 
ΟΙΟΝ ἘΣΤῚ ΤΟ ΦΘΟΝΕΙΝ. 
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638. ΕἸ ΔῈ ΞΎΝΙΕΙ͂Σ ΜΗΔΈΝ, ὧν ὑπονοεῖς. ΑΡΆΤΕΘΝ ᾿" 
ΟΜΩΣ:. ἀλλὰ χρὴ βασιλεύειν. 

6048. ΔΙΑ ΚΙΝΟΥ͂ΝΤΕΣ ΚΑΚΑ, Φιλοναβιζντεος ΟΥ̓Κ Εἰ ΣῪ 
Τ᾽ ΟἸΙΚΟΥ͂Σ. ἀνῇ τᾶ, οὐκ ἀπελεύσῃ, οὐ πορεύσῃ ; καλῶς δὲ οὐ συν- 

ϑάνεϊοι τὴν αἰτίαν τῆς ἔριδος, ἐκ τσανϊὸς ἀπαλλαγῆνοι αὐτὸς βελομένη, 

ἅμα δὲ καὶ ἵνα μὴ διλογία ἧ. 
652. ΔΥΟΙΝ ΑΠΟΚΡΙΝΑΣ. ἕν τῶν δύο ποιήσας. 

656. ΜΗ ΝΥ͂Ν ΟΝΑΙΜΗΝ. τοῦ βίε δηλονότι. 
660. ΤΟΥ̓́ΣΔΕ, Θ᾽. τοὺς τοῦ Χοροῦ. 

661. ΠΙΘΟΥ͂. οἷον μὴ τῇ ὀργῇ εἴκων, ἀλλὰ τὰ δέονϊα διασκεψά-- 

μενος. Καλῶς τὸ ΘΕΛΗΣΑΣ: πολλάκις γὰρ ἐπὶ ταῖς ὀργαῖς μεῖα-- 
γνῶναί τις ὀφείλων, αἰδούμενος ἐμμένει τοῖς ἁμαρϊήμασι:. ΤῸΝ ΟΥ̓- 
ΠΟΤῈ ΠΡΙΝ. ἢ τὸν ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ, ἢ τὸν ἐν τῷ εἰρημένῳ λόγῳ" 
ἀπελογήσαῖο γάρ' νῦν δὲ μεγάλην σίίςιν ἐπαγόμενον ἀπὸ τοῦ ὅρκου 
αἰδέδγητι. 

670. ΤῸΝ ἘΝΑΤῊ ΦΙΛΟΝ. γράφεϊαι ΦΙΛΟΝ ἘΝΑΓῊ. ἐνα- 
γὲς δὲ, τὸ σεδάσμιον καὶ ἁγνόν" ἄγος γὰρ, τὸ ἱερὸν σέβας, ὅϑεν καὶ τὸ 

(Ἰλ. Φ. 221.) ἄγη μ᾽ ἔχει" καὶ (Ὀδ. Ζ. 168.) ὥς σε γύνωι ἄγαμαι" 
κατ᾽ εὐφημισμὸν δὲ καὶ τὰ μιάσμαϊα, ἄγη λέγεϊαι. καὶ οἱ μιαροὶ, ἐναγεῖς 
καλοῦν]ο!. Ὁ δὲ νοῦς" τὸν μηδέποτε ὑπὸ φίλων ἐν ἀφανεῖ αἰτίᾳ γενό- 
μενον, ἀλλὰ καδαρὸν ὄνῖα, δεόμεϑα μὴ λόγων ἄτιμον ἐκβαλεῖν, ἀλλὰ 
ποροσδέξαδγοι αὐτῷ τὴν ἀπολογίαν. Ἢ ἘΝΑΓΗῊ, τὸν ἐνεχόμενον μύ-- 
σει, ὅτως" δεόμεϑα τὸν μηδέποῖε ἐναγῆ γενόμενον εἰς φίλθς, μὴ ἐν ἀφα- 

γεῖ αἰτίᾳ ἄτιμον «ποιήσῃς τῶν λόγων. 

672. ΕΥΓΎ ΝΥ͂Ν ἘΠΙΣΤΩ. γίγνωσκε, ὅτι τότῳ συνηγορῶν ἐμὲ 
ἀδικεῖς" οὐδὲν γὰρ ἄλλο, ἢ ὄλεϑρόν μοι ἐπάγεις; εἰ τταρόψομοι τὸν ἐπι- 
δεδελευκότα. 

674. ΟΥ ΤῸΝ ΠΑΝΤΩΝ ΘΕΏΩΝ. ἐπὶ ὅρκον καϊαπέφευγεν, ἐξ 
- μά ΄ 

οὖ μάλιςα ἐδόκει πεῖσαι τὸν βασιλέα. Ἥλιον δὲ ὄμνυσιν, ὅτι πτάνϊα 

643. ΚΑΙΡΙΑΝ, κατὰ καιρόν" ὡς νας ἀπὸ ᾿᾿ δύο κακῶν ἕν. 
ἐπίῤῥημα. 

045. ΕΥ̓ΘΕΣΘΑΙ ΧΡΕΩΝ. κα’ 
λῶς καϊαςσοωι πρέπον. 

646. τί τὸν ἀλόγιτον, ὦ ἄϑλιοι, 

ἔριν διὰ γλώσσης ἀνηγείρατε ; 

650. ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΑΛΙῸΣ. καὶ 
μὴ τὴν οὐδαμινὴν λύπην εἰς μέγα κο- 

μίσετε. 
6052. ΔΥΟΙΝ ΑΠΟΚΡΙΝΑΣ. κρί- 

656. ΟΝΑΙΜΗΝ, ἀπολαύσαιμε 
Ψ Θ᾽ ζῆν, ὠφελείας ἀπολαύσαιμι, ὉΛΟΙ- 
ΜΗΝ, φϑαρείην. 

660. ΟἹ ΠΑΡΕΙΣΙ ΣΟΙ. νὸ τέσ- 
δὲ 5 Χορϑ, οὗ «σ“αρόντες εἰσί σοι. 

670. ΤΟΝ ΕΝΑΤῊ, τὸν σοὶ νομι- 

ζόμενον ἐναγῇ.---᾿ ΑΦΑΝΕΙῚ, ἀδήλῳ. 
ΒΑΔΕΙΝ, οκἝαλεῖν, απώσαδιαι. 
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ἑωρακὼς αὐτὸς συνήδει τὸ πᾶν. Ο ΤΙ ΠΥΜΑΤΟΝ. ΘΑΟΙΜΆΑΝ. 
ἀνὶὶ τῇ, ἐγάτως ἀπολοίμην. 

684. ΟΔ᾽ ΟΥ̓͂Ν ΙΤΩ. τὸ φιλόχοινον αὑτοῦ κἀνϊαδϑὰ δείκνυσιν, ο ὡς 

οὐ δι ἑαυϊὸν τταρακεχωρηκότος, ἀλλὰ δι τὴν, πόλιν, κἄν. δέῃ. αὐτὸν 

ταειδ)ένϊα κινδυνεῦσοι. 
688. ΣΤΥΓΝΟΣ ΜῈΝ ΕἸΚΩΝ. δῆλος εἶ ἀηδῶς εἴκων’ ὅταν δὲ 

ἐπὶ τὸ πέρας ἔλθῃς τῆς ὀργῆς» τότε βαρέως οἴσεις τὸ τρᾶγμα" οἷον, 
μεϊανοήσεις, καὶ ἄδικα ἐνδυμηϑήσῃ. Ἔτι δὲ ἐμμένει ὁ Κρέων τῇ αὐτῇ 

παῤῥησίᾳ, ἐπιςάμενος ὡς οὐδὲν ἐσκαιώρησεν. 

6938. ΣΟΥ͂ ΜῈΝ ΤΥΧΩΝ ΑΥ̓ΝΩΤΟΣ:. σοῦ μὲν μὴ ἐπιςαμένου 
τὴν ἐμὴν προαίρεσιν, οἷον ἠγνοηκότος με' πιαρὰ δὲ τούτοις τῆς ὁμοίας 

δόξης; ἣν καὶ σρώην εἶχον περὶ ἐμέ. 

694. ΓΎΝΑΙ ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ͂Σ. ὡς καϊέγνωκεν ὁ Χορὸς τῷ Οἰδίπο- 

δος, τραρακελεύεϊαι τῇ γυναικὶ εἰσάγειν αὐτόν. 

6906. ΜΑΘΟΥ͂ΣΑ Γ᾽ ΗΤῚΞ Η ΤΥΧΗ. πιϑανῶς μεῖὰ τὸ διηλ- 

λάχϑαι αὐτοὺς, ἐπιζηϊεῖ τὴν αἰτίαν" ἅμα δὲ καὶ ἵνα ἀρχὴ γένηϊαι τοῦ 

ἀναγνωρισμοῦ. 

607. ΔΟΚΗΣῚΙΣ ΑΤΥ̓ΝΩΣ. ὁ Χορὸς ὑπὲρ ἀμφοϊέρων ἀπολογεῖται" 

ὑπὲρ μὲν τοῦ Κρέοντος, ὅτι ἐπ᾽ ἀδήλοις ἐγκέκλητοι" ὑπὲρ δὲ τοῦ Οἰδί-- 
ποδὸς, ὅτι εἰκότως ὠργίδ)η, ἐπὶ τοιούτοις διαθληϑείς. “ΤῸ ΜΗ ᾽ΝΔΙ- 

ΚΟΝ. τὸ μὴ ἐνδίκως ϑρυλλούμενον, ἤγεν ἡ ψευδὴς διαδολὴ, κἀν τὸ 
συνειδὸς ἐῤῥουμένον ἥ. 

700. ΑΜΦΟΙ͂Ν ΑΠ’ ΑΥ̓ΤΟΙ͂Ν, οἷον, ἀμφότεροι τῆς διαφορᾶς αἴ-- 
ΠΝῚ 

τιοί εἰσι ; 

677. ὃ ΤΙ ΠΎΜΑΤΟΝ. φϑα- 
εἴην. ὅπερ ἤχατον, ἤγεν ἀπώλειαν 

ἘΙ οἰχάτη, τετές:, φϑαρείην ἐοκάτην 

οἰπώλειαν. 

679. ΑΛΛΑ ΜΟΙ. ἐλλώ μου τῷ 
δυςυχῶς λυπεῖ τὴν Ψυχὴν ἡ γῆ φϑει- 

ξομένη. ΚΑΙ ΤΑΔΈ, λυπεῖ δηλονότι 
τὴν ψυχήν μου, λέγω, εἰ τοῖς κακοῖς 
τοῖς “σαλαι, ἤγδν εἰ ταῖς φὐὁτίραις 

δυευχίαις συναφϑήσεται τὰ “παρ ὑ- 
μῶν κακαὶ, ἤγουν αἱ παρ᾿ ὑμῶν δυςυ- 
χίαι. 

684. ΤΏ, ἀπελθέτω, ἔγω ἰλεύ- 
ϑέρος, ἀπολελύϑω. 

686. ΤῸ ΓᾺΡ ΣΟΝ. τοὺς γαρ 
ἐλέως ἀξίους σοὺς λόγος οἰκτείρω, οὐ 

τὸς τοῦδε, λόγες δηλονότι" τὸ ἃ λό- 
γὲὃς συνυπακύεται ἀπὸ κοινοῦ, οὐ μὴν 

Γ τὸ ἐλεεινός. ΣΤΥΓΗΣΕΤΑΙ, ἐμοὶ 

μισηϑήσεϊαι. 
88. ΣΤΥ͂ΓΝΟΣ ΕΙΚΩΝ, οἰηδῶς 

ἐνδιδώς, ΒΑΡΥΣ, δύσκολος "ἢ ἄγαν- 

ἄκϊησιν ἔχων... 
600. ΑΔΕΊΣΤΑΙ͂, λυπηρόταταί 

εἰσι δικαίως ἑαυϊαῖς εἰς τὸ Φέρει». 
6038. ΑΥ̓ΝΩΤΟΣ,; ἀγνώμονος. ἴ- 

ΣΟΣ, δίκαιος. 

607. ΔΟΚΗ͂ΣΙΣ ΑΓΝΏΣ, ὑκπό- 
ληψις ἀἄϑδηλός, οὐ γιγνωσκομένη. 

700. ΑΜΦΟΙ͂Ν ΑΠ᾿ ΑΥ̓ΤΟΙΝ. 
ἀπ᾿ ἀμφοτέρων αὐτῶν ἐκινήϑησαν οἱ 
λόγοι : 
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708. ΑΛΙΞ ΕΜΟΙΤ᾽. αὔταρκές μοι φαίνεῖαι «ἦσαι τὸν λόγον ἔνθα 
ἔληξεν" ἀνϊὶ τοῦ, ἱκανὰ λέλεκῖαι, καὶ αὔταρκές ἐςτιν ἀναπεπαῦδϑο! τὰ τοῦ 
λόγε, ἔνϑα ἔληξεν ἡ ςάσις. 

705. ΟΡΑΣ ΙΝ’ ΗΚΈΤΪΣ. τοῦτό φησιν ὁ Οἰδίτος ἀγαναχτῶν" διὰ 
τί πρὸς ἕτερον ἀποφεύγεις, καί τοι ἀγαϑὸς ὧν ἀνὴρ, καὶ οὐχ ὁμολογεῖς 
τὰ λυμήσαντά με τῇ ̓ Ιοκάςῃ ; διὰ τί οὖν ἀ συνοργίξῃ μοι, ἀλλὰ πραῦ- 
γεις με ὑπὲρ τοῦ Κρέοντος : 

707. ΕἾΠΟΝ ΜΕΝ ΟΥ̓Χ ΑΤΠΑΞ ΜΟΝΟΝ. σολλάκις, φησὶ, 

τὰ ἐπελθόντα κατὰ τὴν ἐμὴν διάνοιαν εἶπόν σοι, οἷα καὶ ἐν τοῖς ἀνωϊέρω 

ὥμνυεν. ΓΣΘΙῚ ΔῈ ΠΑΡΑΦΡΟΝΙΜΟΝ. ἴϑι πεφάνϑαι με παρα- 
φρόνιμον, ἀντὶ τοῦ πσαράφρονα, ἃ ΑΠΟΡΟῸΝ ἘΠῚ ΤᾺ ΦΡΟΝΙΜΑ. 
δὴς δὲ τὸ αὐτὸ εἶπεν, ἀντὶ τοῦ, μωρὸν καῖὰ διάνοιαν, ἢ ἄπορον. ἘΠῚ ΣῈ, 
ΝΟΣΦΙΖΟΜΑΙ͂. εἰ ἀλλότριόν σε καὶ οὐκ οἰκεῖον νενόμικα. Ἢ οὕτως" 
εἰ βούλομαί σε ἐκβαλεῖν, τὸν τοσαῦτα ἡμᾶς εὐεργεϊήσαντα. ΚΑΤ᾽ 
;ὌὍΡΘΟΝ ΟΥ̓ΡΗ͂ΣΑΣ, ἔςησας, ἔσωσας. 

721. ΛΈΓ᾽ ΕἸ ΣΑΦΗ. λέγε, εἰ σαφῆ ἐςιν ἃ μέλλεις ἐγκαλεῖν, 
οἷον ὡμολογημένα. 

729. ΦΑΝΩ, ΔῈ; ΣΟΙ ΣΗΜΕΙ͂Α. εὖ τὸ ἅμα πταρακαλῆσαν ἐκχ- 
«τίϑεδγοι τὰ εἰς τὴν ὑπόνοιαν αὐτὸν ἐμδαλᾶντα. 

735. ἘΝ ΤΡΙΠΛΑΙ͂Σ ΑΜΑΞΊΤΟΙΣ, καλῶς τὸν τόπον τροσέ- 
ϑηχεν, ἵνα εἰς ὑπόμνησιν ἀγάγῃ τὸν Οἰδίποδα. 

708. ΑΔΙΣ ἘΜΟΙ͵Τ᾽, φαίνεταί 
μοι ἀρκόντως ἔχειν τὸ σρᾶγμα᾽ Φφαί- 
γεται ἐμοὶ, ἔνϑα ἐπαύσατο ἡ Φιλονει- 
κία, αὐτῶ, ἤγεν ἐκεῖ μένειν. ΠΡΟ- 
ΠΟΝΟΥΜΈΝΑΣ, κακϑμένης. 

710. ΠΕΦΑΝΘΑΙ. ἴδει δὲ δι- 
δεῖχϑαι ἐμὲ «αραφρονα, ἀτυχῆ ἐπὶ 

“οὶ συνετοὶ, εἰ «αραλογίξομαί σε; ὅσιε 
τὴν ἐμὴν φίλην γὴν ἐν “πόνοις ἀμηχα- 
γῶσαν εὐώδωσας. 

715. ΤΑ ΝΥ͂Ν Δ᾽ ΕΥΠΟΜΠΟΣ. 

κατὰ τὰ παρόντα ἀγαϑὸς ὁδηγὸς, ἤ ἤ- 
γδν κυβερνήτης» εἰ δύναιο, γενῶ, ὃ γῆς 
αὑτῆς δηλονότι. 

717. ΟΤΟΥ͂ ΠΟΤΕ. οὕτινος ἕνε- 
κα πράγματος μνησικακίαν τοσαύτην 

ἐγήριξας» ἐ ἐν τῇ μνήμη δηλονότι, ὥσπερ 
ἄγαλμα. 

710. ΣῈ ΓᾺΡ ΣΕΒΩ. ταῦτα διὰ 
μίσϑ' ἐρῶ ἕνεκα τῷ Κρέονος» οἷώ μοι 

ἐπιδεξύλευκε᾽ σὲ γὅ, ὦ γύναι, τιμῶ 
ἐπὶ πλέον τῶνδε. 

721. ΛΕΤ᾽ ΕἸ ΣΑΦΩ͂Σ. εἰ καθαρ- 
ὡς τῦὸ οὐ βοηϑὼν σαυτῷ τὴν Φιλονει- 
κίαν μέλλεις λέγειν, 

725. ΤΟ Γ᾽ ΕΙΣ ἙΑΥ͂ΤΟΝ, ὅσον 
κατα τὸ εἰς ἑαυτὸν ἧκον μέρος» ἤγουν 
κατα τὴν ἑαυτῇ δύναμι». ὅσον κατὰ 
τὸ ἑαυτὸ ἥκοι μέρος, ὃ μάντις, πᾶσαν: 
κακθεργίαν λόγων ἀκρατῶς κινεῖ, 

726. ΑΦΕΙ͂Σ ΣΕΑΥ͂ΤΟΝ, ἀπο- 
λύσας τὼς λογισμὸς, οὺς ἔχεις εἰς 

τ Φ» ΦΟΝΝ . 
Τκεῖνῶ πσερὶ ὧν λέγεις. 

728. ΒΡΟΤΕΙΟΝ ΟΥ̓ΔΕΝ. ὅτι 
οὐδὲν βρότειόν ἐςί σοι μαντικῆς ἐχόμε- 
γον τέχνης, ἤγδν ἀπήόμενον. 

792. ὩΣ ΑΥ̓ΤῸΝ ΗΞΕΙ͂. ὅτι ἰ- 

λεύσεἷ μοῖρα " ϑανεῖν αὐτὸν παρὰ τοῦ 
«αιδὺς, ὅ ὅςις ἂν γένοντο παρ ἐμοῦ ἂν 

τὸ παρ᾿ ὑκείνο, 
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ἐπῆμεν τῆς ὁδοῦ τροχήλατον 
Σχιςῆς κελεύϑο τρίοδον, ἔνϑα συμβολὰς 
Τριῶν κελεύϑων ΠΠοτνιάδων ἠμείθομεν. 

τινὲς δὲ τὴν Δαυλίδα, ᾿Ανακχρίδα λέγεσιν, οὕτως" (ἸΔ. Β. 520.) 
Κρίσσαν τε δαϑέην, ὺ ̓Ανακρίδα, καὶ ΠΠανοπῆα. 

757. ἢ ΖΕῪ ΤΙ, ΜΟΥ ΔΡΑ͂ΣΑΙ. ἀναμιμνήσκεται ὁ Οἰδίπες 
τοῦ χρόνε καὶ τοῦ τόπϑ, καὶ τρὸς τὸν Δία φησὶ, Τί μοι ποιήσεις; 

γθι. ΜΕΓᾺΣ ΧΝΟΆΖΩΝ. εὖ τὰ προφανῆ ταῦτα σημεῖα εἶπεν. 
768. ΟΚΝΩ, δέδοικα καὶ Ὅμηρος" (Ἴλ. Ε;, 265.) ὀκνείω δ᾽ ἵπ- 

πων ἐπιδαινέμεν. 
ξ. 

735. ἘΝ ΔΙΠΛΑΙ͂Σ ἈΜΆΞΙ- 
ΤΟΙ͂Σ, ἐν συνάψει δύο «λατειῶν ὁδῶν 
ὡ γ. 

738. τ᾿ αὐτὸν ἔῤῥοψεν ὁ ὃ Λάϊος εἰς 

ἄξατον ὃ δὸς. διὰ χειρῶν ἄλλων, τὰ 

σφυρὰ «περόνη συνάψας. ΠΑ͂ΙΔΟΣ 
ΒΛΑΣΤᾺΣ εἰπὼν, ἀποδίδωσι ΚΑΙ 

ΝΙΝ, ἤγεν αὐτὸν, «πρὸς τὸ. σημαμό- 

μενον τὸ γὰρ ΠΑΙΔΟΣ ΒΛΑΣΤΑΣ 
τὸν γεννηθέντα παῖδα δηλοῖ. 

740. ΟΥ̓́ΤΕ ΛΑΙῸΝ ἤνυσεν, ἀπὸ 

κοι, ἤγεν ἐς τέλος. ἔδειξε -αϑόντα 

«αρὰ τοῦ «παιδὸς τὸ χαλεπὸν ὃ ἰφο- 

ξεῖτο, τοτέςι τὸ φονευϑῆναιι ὑπὸ τοῦ 

, «σαιδός. 
742. διαφξέλλων λέγει ΦΉΜΑΤΙ 

ΜΑΝΤΙΚΑΙ, ἐπεὶ λέγετεμ φήμη καὶ 
ξαπὶ τῆς ἀνθρωπίνης διαλαλήσεως. 
.748. ἘΝΤΡΈΠΟΥ. ὧν ἐπιγρέφου 

σὺ μηδαμῶς., ᾿Ἐντρέπομει, τὸ Φρον- 
τίζω, γενικὴ συντάσσεται. ὩΝ ΓᾺΡ 
ΑΝ ΘΕΟΣ. ἤγαν. ἃ γὰρ ἂν ϑεὺς 

ὅϑῳ πρέποντα κρίνας ζυτεῖόδαρ, βῴ- 

ζ) γγδν εὐκόλως, αὐτὸς δείξει. 

745. ΟἿΟΝ Μ᾽ ΑΚΟΥ͂ΣΑΝΤ᾽. 
φεῦ" οἷον πλάνημα, ἤγεν οἵα Φῥοντὶς 

καὶ τρφὴ ψυχῆς καὶ ἀνακίνησις Φρε- 

νῶν; ἢγ8ν “ταραχὴ λογισμῶν ἔχει μεν 

ὦ γύναι, ἀρτίως ἀκούσαντα. 
750. ΗΥ̓ΔΑΤΟ. ἐλέγειο γὃ ταῦ- 

τὰ, τὸ οὔπω ἔληξε, ᾿ 
751. ΠΙΑΘΟΣ, ἤγεν τὸ συμδε- 

(ζηκὸς πρῶγμα᾽ ὥσπερ λέγεται λῆμμα 

καὶ δῶρον Ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ" ἀπὸ μὲν τῷ 
διδόντος, δῶρον" ἀπὸ δὲ τοῦ λαμδά- 
γοντος, λῆμρια" ὅτω ̓λέγετδι καὶ σά- 
ϑὸς "ὸ πρᾶγμα ἐνίοτε ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ" 
ἀπὸ ὸ μὲν τῷ ποιῶντος»- πρᾶγμα" ἀπὸ 
δὲ Θ᾽ τοάρχοντος, «οάϑος" οἷον ὃ φόνος 
λέγεται κοι πρᾶγμα ἀπὸ Θ᾽ ποιῶντος, 
λέγεται δὲ σἄϑος ἀπὸ ὃ “πάρχοντος" 
καὶ ἢ τρίδλωσις ὃ ὁμοίως, καὶ ἢ πληγὴ» 

καὶ ὅσα τοιαῦτα. 
752. Φωκὶς μὲν καλεῖται ἡ γῆ" 

οχιςὴ δ᾽ ὁδὸς ἀποχαϑθιξᾷ εἰς ταυτὸ 
ἀπὸ Δελφῶν γἡ ἀπὸ Δαυλίας. 

750. ΦΥΣΙΝ, ἀναδρομήν, ἈΚ» 

ΜΗΝ ΗΒΗ͂Σ, κατάξασιν ἡλικίας. 
Ἥζη, ἡ ἀχμὴ τῆς ἡλικίας" ἐνταῦϑα. 
δὲ ἐπὶ τῆς ἁπλῶς ἡλικίας λαμβάνεται 
τοὔνομα. 

761. ΧΝΟΑΖΩΝ, ανϑῶν ἄρτι 
κάρα. λευχοξαφὲς, τουτέσ; λευκαινό- 

μενος. 
760. ἘΧΩΡῈΙ ΒΑΙ͂ΟΣ. βαιὸς, 

δ μικρός" ἐνταῦϑα δὲ ὡς ἐπίῤῥημα, 
ἀντὶ ΕΣ μικροστρεπῶς, εὐτελῶς, ἤγουν 

μετ᾽ ὀλίγων. 

770. ΑΡΧΗΓΈΤΗΣ, ἀρχηγὸς ὃ 
τάξεως, βασιλεύς. 

772. ΚΗΡΥΞ, ἡ ἡγεμὼν ὁδῷ, ὃ κοιΞ 
γᾶς πρόοδος. ΑΠΗ͂ΝΗ Δ᾽ ΗΓῈ ΜΙΑ, 

μία λέγει» διότι οὐ διὰ «λειόνων ἣν 

δυνα]ὸν αὐτὸν φέρεδδαι, ἀλλὰ ϑέλει δη- 
λοῦν ὃ λόγος ὅτι Ὁ ἀπήνη ἤγεν αὐτὸν, 

ἢ αὕτη ἢν μόνη, ἢ ἑτέρα ὑχ εἴπετο. 

Μ 
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775. ΟἸΙΚΕΥΣ, οἰκέτης. ἐκ τοῦ αὐτῷ οἴκα ὦν. 

782. ΑΞΙΟΣ ΓᾺΡ Ὁ Τ΄ ΑΝΗΡ, οἷον, τὸ αἴτημα οὐχ, ὑπερόθαλε 

δοῦλον. 

785. ΠΑΡΕΣΤΙΝ. οἷον, νόμιζε αὐτὸν τσὠρεῖνοι.. 
794. ΜΉΤΗΡ ΔῈ ΜΈΡΘΠΗ. Φερεκύδης φησὶ Μέδεσαν εἶνου, 

τὴν Πολύδε γυναῖκα, ϑυγατέρα δὲ ᾿Ορσιλόχου τοῦ ἀδελφειοῦ" οἱ δὲ, 
᾿Αντιοχίδα τὴν Χάλκωνος. ΔΩΡΙΣ, Πελοποννησιακή- 

706. ΘΑΥΜΑΞΑΙ ΜΕΝ ΑΞΊΑ. ἔδει γὰρ πρὸς τὸ ὀξὺ μὲν ἀκέ- 
σαντα, ὡς εἴη νόδος, ϑαυμάξειν" οὐ μὴν τοσοῦτον φροντίσωι! τῇ τρά- 
γμᾶτος. ΣΠΟΥΔΗΣ, τῆς ἜΜ. ΠΛΑΣΤΟΣ, προσποιητὸς, ἀλ- 
λότριος, νόϑος. 

801. ΘΑΤΕΡΑ, τῇ τέρᾳ; τῇ ἑξῆς. 

808. ΑΤΙΜΟΝ, ἀνήκεςον' περὶ ὧν γὰρ ἐπῆλϑεν ἐχ εἶπεν. 

811. ΑΥΛΗΤΟΝ ΟΡΑΝ. τὸ μὴ δυνάμενον ὑπὸ ἀνθρώπων ὁρᾶ-- 

ὅ)α)- 

᾿ [ω : 3 Ἁ τ Ἁ δὰν ἢ Φ' Χ , 
νὸν τινὰ φησιν, ἐπεὶ τωρὸς τς ἀςέρας ἠριν μοὺν τὸν χρόνον. 

814. ΑΣΤΡΟΙΣ ΤῸ ΛΟΙΠΟΝ ἘΚΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟΣ. χρό- 
Ἢ οὕτως" 

ἐπὶ τὰ ἄςρα ἐπορευόμην" ἣ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν τὰ πελάγη μετρούν- 
ε« ἃ » Κ΄ [ Ν “ 

των, ὡς ἂν δ᾽ ἄφρων τεκμαιρομένων τὸν πλοῦν. 
ἀω. 8... 

780. ΑΤΡΟΥ͂Σ, ἐπὶ τὸς ἀγρούς" 

ἡ ἐπὶ ἀπὸ κοινϑ, τὸ ἐπὶ τὸ νέμειν πρό- 

ξατα. Ποίμνιω» αἱ ἀγέλοῃ τῶν ὍὩρο- 

ξάτων. 

781. ΤΟΥΔ᾽ ΑΠΟΠΤΟΣ ΑΣΤΕῈ- 
ΟΣ, ἔξω τῆς ϑέας τῦδε τῷ ἄςεος, 

782. ΑΞΙΟΣ ΓᾺΡ ΟΔ᾽ ἈΝΗΡ. 

ἄξιος γὰρ δοῦλος ἢ ἣν ὅδ᾽ ὥνὴρ ἀποφέ- 

ρεῦδαι καὶ μείζω χάριν τῆσδε. 

7885. ΠΑΡΕΣΤΙΝ. ὡς παρόντα 

ἡόμιζε αὐτόν" ϑτως ἔχει εὐκόλως ἀφί- 

ξεῦδαι. ; 
700, ἘΣ ΤΟΣΟΥ͂ΤΟΝ, μέχρι 

ζοσότει, ἤγεν μέχρι τοῦ μὴ ἀξιωθῆναι 
κοῦσοῃ τὸ ἐν ἐμοὶ βάρος. ΤΩ ΤᾺΡ 

ἈΝ. τίνι γὰρ ἂν ἄλλῳ ἀξίῳ μᾶλλον 
λέξαιμ᾽ ἂν, ἢ σοΐ. 

γέ 794. ΔΩΡΙΣ. Δωρὶς διάλεκτος, 
ἡ τῶν ̓ Ἀυριίων" τὸ Δωρὶς γυνὴ, ἡ ἀπὸ 

τοῦ γένος Ἕ Δωριέων, ὥσπες Ἑλληνὶς, 

ἡ ἀπὸ τὸ γένους ἢ Ελλήνων. 

706. ΘΑΎΜΑΣΑΙ ΜΕΝ ΑΞΙΑ, 
ἀξία μὲν ϑαυμάσαι αὐτὴν τινὼ, ἤγϑδν 
αξία μὲν ϑαύματθ: καὶ ἀπορίας. 

ΣΠΟΥΔΗΣ, ἤγουν κατατάσεως δὲ 
ἐμῆς οὐκ ἀξία. 
799. ΠΛΑ͂ΣΤΟΣ, τοεπλασμένος 

υἱὸς, ἤγουν ὑποβολιμαῖος. 

800. κἀγὼ ἀγανακτήσας κατὰ 
μὲν τὴν παρῶσαν τότε ἡμέραν σὺν βίᾳ 
κατέογον ἐμαυτόν" τῇ ἐφεξῆς δὲ ἡ ἡμέ- 

“π 805. ἘΚΝΊΖΕ, ἐλύπει" κυρίως δὲ 
ἐρωτικῶς λυπεῖν. -ΠΠΟΔΥ, κατὰ πο- 

λύ' ὄνομα ἀντὶ ἐπιῤῥήματος. 

808. ΑΤΙΜΟΝ, ἀνάξιον ἀποκρί- 
σεως. 

813. Κ᾿ΑΓῺ ᾿᾽ΠΑΚΟΥ͂ΣΑΣ. καὶ- 
γὼ ἀκούσας ταῦτα τὴν Κορινθίαν γὴν 

κατὰ τὸ ἐσίλοιστον δὲ ἄφρων μετρού- 

μενος, ἤγεν μακρόϑεν βλέπων, καὶ δι᾽ 

ἄξρων συμβάλλων αὐτὴν, ἀπεδήμουν, 

ἐκεῖσε δηλονότι, ἔνϑα μῆἥποτε ὀψοίμην 
«ληρούμενα ὁ ὀνείδη τῶν εἰς ἐμὲ δυσφή- 

μὼν χρησμῶν, ἤγουν τὰ ἐμὰ ὀνείδη, ἃ 

τροεδήλεν οἱ πρὸς ἐμὲ δύσφημον χρη- 
σμοί. 
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821. ΠΩΛΙΚΗ͂Ξ ἈΠΗΝΗΣ. ὑπὸ «τ“ώλων ἐξευγμένης. “ΤΟΝ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΝ, τὸν ἔμπροδ)εν τῶν τροχῶν ττοορευόμενον, ὈΧΟΥ͂, 
ἅρματος. ΔΙΠΛΟΙΣ ΚΕΝΤΡΟΙ͂ΣΙ. πληγαῖς δὶς ἔπαισέ με΄ τοῖς 
κέντροις, οἷς ἐκέντριζε τὸς ἵππος" οὐκ ἐπίσης δὲ νὴ πταρ᾽ ἐμοῦ ἔλαθεν. 

832. ΕἸ ΔῈ ΤΩ ΞΕΝΩ, τοῦ ὑπ᾽ ἐμοῦ φονευϑέντος εἰ ἦν τις πρὸς 
Λάϊον συγγένεια! ἢ οὕτως" εἰ δὲ οὗτος ὁ ξένος. ὃν ἀπέκτεινα, Λάϊός 
ἐςιν" οὕπω γὰρ εἶδ δὲν εἰ αὐτός ἐςι, ΤΟΥ͂ΔΕ Γ᾽ ΑΝΔΈΟΣ, ἀντὶ τοῦ, 

ἐμοῦ. 
841. ΔΡ ὩΝΠΕΡ, δὲ ὧν κηχωρῆν. ΑΝΆΓΝΟΣ, ἀνὴ; γοῦρῳ μια- 

ρός. ἘΜΒΑΤΕΎΕΙΝ, ἐπιβαίνειν: 
854. ΕΧ᾽ ΕΛΠΙΔΑ. ἀντὶ τοῦ, μὴ ἀϑύμει, πρὶν τῶν τὸ. ἀρηϑὶς 

καταμάϑῃς. 
857. ΠΕΦΑΣΜΈΝΟΥ. φανεροῦ ἐμρρος ἿΣ ὀλϑόντος τοῦ τοι- 
Ν τίνα ἕξεις γνάμην; : 

ΣΟΙ ΤΑὙΤ ᾿» σοὶ ὅμοια αὶ τ τὰ αὐτά, 

τος ΑΥΤΟΝ. τὸν βοτῆρα. ΟἸΙΟΖΩΝΟΝ, μονόζωνον, μόνον. 
᾿ 868. ΤΟΥ͂ΤΟ Γ᾽ ἘΚΒΑΛΕΙ͂Ν ΠΑΛΙΝ. φέρε δηρροτοη ἢ ἀπο- 

ςρέψαρ τετέςιν, οὐ δύναται ἀρνεῖδγοῃ ὁ βεκόλος. 

822. ἘΜΒΈΒΩΣ, ἐμξεξηκώς. 
827. ΠΑΡΑΣΤΕΙΧΟΝΤΑ. ἥπα- 

χ ἀντὶ τοῦ «πλησίον, ὥσπερ, ἐν τῷ» 

(Α1. 1201.) ἑ ἑρκέων πον ὑ ὑμᾶς οὗτος 
ἐγκεκλεισμένος, ἢ ἐν ἀντὶ τοῦ ἐντός. 

828. ΔΙΠΔΟΙΣ ΚΈΝΤΡΟΙΣΙ, ἤ- 
γ8ν μάςιξι' καϑίκετό με τῇ βακτη- 
ἴο. 

με 899. ΤΟΥΤῴ ΠΡΟΣΗΚΕΙ. «προσο 

ἥκει τῷ δεῖνι" Ὁ προσήκοντες, οἱ συγ 

γενεῖς᾽ εἰ συγγένειά τις ἐγὶ προσήκεσα 
τῷ Λαΐῳ, ἤγεν εἰ ἐχεῖνος ἦν ὁ Λάϊος, 

885. ἘΘΚΟΔΑΆΑΘΝΝ μισητὴ 
“αρὰ τῶν ϑεῶν, ἐχϑρὸς τοῖς δεῖς, 

836. ῶ. ΜΗ ἙἘΞΕΣΤΙ. ᾧ τινι ἐκ 
ἔςιν ἐχδὲδομένον δέχεοθαί τινα, ἐμὲ 
δηλονότι, ἐν τοῖς δόμοις, ὅτε ἀπὸ τῶν 

ξένων. 

841. ΑΡ᾿ ΕΦΥΝ ΚΑΚΟΣ. τὸ ἔ- 
φι» καὶ τὸ ἐχὶ απὸ κορμοῦ" ἤγεν ̓ὦρα 

ἐχ, ὑπάρχω κακός ; ὦρα ὄχ, ὑπάρχω 

ὅλος ἀκάϑαρτος ; 
842. ΕΙ ΜΕ ΧΙῊ. ἕν τῷ «εώτῳ 

κώλῳ ἀποδίδοται ἅ σύνταξις σρὸς τὸ 

απαρέμφατον, καὶ προφέρεται κατ᾽ 

αἰτιατικήν" ἐν δ τῷ δευτέρῳ ἀποδί- 

δοτῶ «πρὸς τὸ χρὸ; καὶ λέγεται. κατὰ 
δοτικήν" ἤγουν εἰ χρὴ φυγεῖν ἐ ἐμὲ, καὶ 

εἰ χρὴ ἐμοὶ φυγόντι μήτε τοὺς ἐμοὺς 
ἰδεῖν, μῆτε ἐμθατεύειν αατρδοο. ἀντὶ 

τοῦ, ἐπιβαίνειν, 

847. ἈΡ᾿ΟΥΚ ΑΠπ᾿ ὩΜΟΥ͂. ἄρα 

ἐκ ἀπὸ σκληρᾶς τύχης. ταῦτα ἐπ’ 

ἐμοί τις χρίνων ἀνορϑοίη ἃ ὡν λόγον; ἀντὶ 

“τοῦ, ἀποφαΐνοντο ; Η ᾿ 

840. Ὦ ΘΕΩ͂Ν. ἀντὶ τοῦ, ὦ ϑεοὶ 
ἐν. ὡγνείᾳ. τ καϑαρότητι τιμώμενοὶ, 
ΒΑΙΗ͂Ν ΑΦΑΝΤΟΣ, πορευϑεὶς γενοΐ- 
μὴν ἄφαντος «πρότερον. 

852. ΚΗΛΙΔΑ ΣΥΜΦΟΡΑ͂Σ, 

ἀντιτξόφως, ἀντὶ τοῦ, συμφορῶν, ὄγεν 

σωντυχίαν, κηλίδος, ἢ ἡγὸν μολυσμῶ, 4 

8565. ΤΟΣΟΥ͂ΤΟΝ Γ᾽ ἘΣΤΙ, ὠνὶ. 
τοῦν τοσαύτη μοί ἔξιν ἢ ἐλοτίς. . 

861. ΑΠΣΘᾺΣ ΞΦΑΣΚΕΣ: ἔφα- 

σκες ἐννέπειν αὐτὸν, ἤγδθιν τὸν βοτῆρα, 
λῃρεὶς ἄνδρας ὃ ὅτ, ἔχκτεναν αὐτὸν, ἤγεν 
τὸν Λάϊον" ὡς τὸν (Ευγίρ, Ηςς, 
986.) εἰπέ. μοι τὸν ποτα ν τρ 

ὅν. 
Μ2 
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872. ΦΑΝΕΙ͂, αὐτὸς ὁ ϑφάποῖν ΩΣΤ᾽ ΟΥ̓ΧΙ ΜΑΝΤΕΙΑΣ. 
ὅϑεν ἐγὼ χάριν τῆς Μανϑοίδῃ} οὔτε ἐπ᾽ ἐκέννα τὰ ῥήμαῖα, οὔτε ταῦτα 
βλέψαιμι, οὔτε ἑκατέροις αιτςεύσαιμι,, ἀλλ᾽ ἀπορῶ. 

882. ΕΠ ΜΟΙ ΞΥΝΕΙΗ ΦΕΡΟΝΤΙ. εἴϑε μοι συνοικοίη νῶν 

ἤραντο ὴ ὑυβανμιων ἀλήδϑαν διαισώξοντι" οἷον, εἴδε μοι συνείη εὖ- 
τυχία,. κοὴ ἐκ κα κοὴ ὡραγμάναν ἁγνείαν φυλάττον. ΜΟΙΡᾺ δὲ, ἡ 
εὐτυχία" οἷον, εἰ ἀληϑεύω, γένοιτό μοι Κοὴ ΔΟΧῊΝ τὸ ἀληϑὲς διασώ- 
ϑοντι" ταῦτα δέ φησι; τὴν οήμρῥα αἰτιώμενος, ὅτι ἀσεβῶς ἔφη ἐψεῦ- 
ὅδαι τὸν ᾿Απόλλωνα" φέροντι οὖν τὴν εὔσεπῖον ἁγνείαν τῶν λόγων, καὶ 
τῶν ἔργων τῶν ϑὶ τῶν ϑεῶν, περὶ ὧν μαρή πορρόκεινται" γαγὴ ω λό- 
γῶν; τὴν σε τότων λέγοντες ἀκρίδειαν, καὶ τῶν βλασφημίῶν ὅτι οὐδὲν 

αὐτοῖς ὑγιές. ἐςιν. ΟΥ̓́ΡΑΝΙΑΝ ΔΙ ΑΙΘΕΡΑ ΤΕἘΚΝΩΘΕΝΤΕΣ: 

ἀντὶ τοῦ, ἐν ὀρανῷ τεχϑέντες. ΩΝ ΟΛΥΜΠΟΣ. ὧν νόμων, τῶν 
ὀρϑῶς ἐ ᾿ἐχόνείῶν: ΟΥ̓ΔῈ ΝΙΝ ΘΝΑΤΑᾺ ΦΥΣΙΕΣ. οὔτε ὑπὸ ἀνϑρώ-. 

πων εὕρηται ὃ ϑερὶ ϑεῶν χόγοξ. ΜΕΓᾺΣ ἘΝ ΤΟΥΤΟΙΣΞ ΘΕΌΣ. 
ἐν τοῖς νόμοις μέγας ἐςὶν δ᾽ ϑεόρ" τοτέςι; ϑεία δύναμις κοὴ πωμι ἊΝ 

γόμοις ἔνεξ:ν. : 

892. ΥΒΡΙΣ ΦΥΤΕΎΕΙ ΤΥΡΑΝΝΟΝ. διὰ τῆς ὕδρεως φύετα; 
καὶ ἀνανεοῦται ὁ τύραννος" ὅταν, φησὶ, πολλὰ διαπράξηται, τότε εἰς 
μεγάλα ἐμπίπτει κακὰ, διὰ τῆς ὕδρεως ἐπάρϑεις. Ταῦτα μέν φησι 
περὶ τῆς ᾿Ιοκάςης; ὅτι ἀνεπιτήδεια λέγει περὶ τῶν ϑείων νόμων" τὸν δὲ 
λΧόγον “ποιοῦσι «περὶ τῆς τυραννίδος, ἵνα μὴ δόξωσιν ἐμφανῶς αὐτὴν δὶπ 

872. ΔΙΚΑΙῺΣ ΟΡΘΟΝ. δείξει 
ὃ βοτὺρ ἀσφαλῶς κατὰ τὴν τρόῤῥησιν 
ἐποξεξηκότα. 

878. ΠΑΡΟΙΘῈΝ ΩΛΕΤΟ, πρὸ 
“ » ᾿ 25 .“ 

τοῦ φονευθῆναι τὸν Λάιον" ὠφσε μᾶν-. 

τείως ἕνεκα οὐ» ἂν βλέψαιμν ἔγωγε 
οὔτε: πρὸς χούτες τοὺς λόγος, ὅτε πρὸς 
τὸς τοῦ ϑεράποντος, 

879. ΜΗΔΕ ΤΟΥ͂Τ᾽ ΑΦΗ͂Σ, μη- 
δὲ ἐάσης τοῦτο. 

882. Ε ΜΟΙ ΞΥΎΝΕΙΗ͂. τὸ τοῦ" 
Χοροῦ -ππῶᾶν δυχεραίνοντος κατὰ ἐδ ἴσαν 
κάςης» ὡς πάρ᾽ ὁδὲν τιϑεμένης τοὺς 

χρησμοὺς τῶν ϑεῶν" εἴϑε ι τῶ οὖν, ςογρ 

σὶν; εὐτυχία συνείη» ἀγνότητα Ὁ, λό- 

γῶν γὰὺ ἔργων φέροντι, ὧν οἱ νόμοι ὃ ὅρα: 
νόϑεν ἐγεννήθησαν» τετέσιν οὔτε κατο 

ϑεῶν βλασφηήμριοῦντι, ὅτε μὴν ἄλλο τι 
κατ᾿ αὐτῶν ποιοῦντι εἴθε ξυγείη μον 

εὐτυχία, σώξοντν τὴν διὰ λόγων καὶ 

ἔξγων" «πάντων εὐσεξῇ καϑαρότητα, 
ὑπὲρ ὧν, ἦγεν ἕξ εὐσεδῶν λόγων " ἔρ- 
γῶν, πρόκειαι νόμοι ἔντιμον γὴ ἐν ὕψεν 
βαίνοντες, κατὰ τὴν αἰθέρα γεννηϑέι γε 
τες τὴν οὐρανίαν, ἤγουν ἐν οὐρανῷ" ὧν, 
νόμων δηλονότι, μόνος στἀτὺρ ὃ "λυμ- 
πος, ἐδὲ ϑνητὴ φύσις ἀνδρῶν ἐφψέννησεν 
αὐτὸς, οὐδὲ μήν ποτε .λήϑη κατάχοι- 
μῆσει, ἤγεν ἐφανίσει" μεγάλη δύναμις, 
ϑεοῦ ἐγὶν ἔν τούτοις ὠτελεύτητος. 

802: ὙΒΡῚΣ ΦΥΤΕΎΕΙ. ὑπερη- 
φανία, καταφρόνησις αὐξάνει," ἐπαίρει 
ἐν ἑαυτῇ τὸν βασιλέα" ὕδρις, ἢ ἣν αότεν 

ὁ πόραννο; δηλονότι, πολλῶν ὑπὲρ τὸ 

μέτρον τὐληρωϑῇ ματαίως, ἃ μὸ συμ- 
φέροντα αὐτῷ, ἀἰναδιδάσασα εἰς ἄκρο- 

τάτην ὠποῤῥῶγα, ἔῤῥνψεν ἐχεῖϑεν εἷς 
δυςυχίαν, ἔνϑα οὐ «πορείφε συμφερούσῃ 

καὶ ὑριλίμν, χξβεον 
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ελέγχειν" ὁ δὲ νοῦς" ὕδρις φυτεύει τύραννον, ὁπόταν πτολλῶν ὑπερπλη- 
δῇ μάτην, ἅ ἐςι μηδὲ ἐπίκαιρα, μηδ᾽ αὐτῷ ἐκείνῳ συμφέρονϊα. ᾿Ασυν- 
δέτως δὲ εἶπεν" ὕδρις, φησὶ, μηδὲν καίριον διαπρατίομένη, εἰς δύσβατον 

ἀκρώρειαν ἀναδιβάσασα τοὺς χρωμένες αὐτῇ, κατεκρήμνισεν. Ἢ οὕ- 
τως" ΑΠΟΤΟΜΟΝ ὩΡΟΥ͂ΞΕΝ ΕἸΣ ΑΝΑΓΚΗΝ, ἥλατο εἰς 
τῦτο, ὥςε αὐτὸν εἰς ἀνάγκην γενέδϑαι ὑφ᾽ ἑτέρων κρατηϑῆνώ.. ἘΝΘ᾽ 
ΟΥ̓ ΠΟΔῚ ΧΡΗΣΊΝΏΩ. ἀντὶ τῇ, ἀχρήςους τὰς πορείας ποιεῖται" 
εἰ μὲν ἐπὶ τῇ ὑπὸ ὕθρεως δυσσεδδντός, ἔς αἱ οὕτως" οὐ βαδίξει ὀρϑὴν 
ὁδὸν, οὐδὲ χρῆται τοῖς τστοσὶ δεόντως" εἰ δὲ ἐπὶ τῇ ὑπὸ ἀνάγκης βιαζο- 
μένα, οὐ χρῆται τοῖς αὐτοῖς ποσίν... ΜΉΠΟΤΕ; ΛΥ͂ΣΑΙ. ἀξιῶ τὸν 
ϑεὸν μὴ λῦσαι τὸ συμφέρον τῇ πόλει, ἐξ οὗ κρατεῖ τῶν ἀντιπάλων. 

904. ΔΙΚΑΙΣ ΑΦΟΒΗΤΟΣ, τὴν δίκην μὴ δεδοικώς... ΔΥΞΠΟΤ- 
ΜΟΥ͂ ΧΑΡΙΝ ΧΛΙΔΑΣ. ἕνεκα, φησὶ, τῆς ἀνοσίβ τρυφῆς καὶ ὑπερη- 
Φανίας" ὑπὸ τρυφῆς γὰρ καὶ ἐπὶ τοιαῦτα οἱ τύραννοι τταραγίγνοντοι. 
ΚΑΙΤΩΝ ΑΣΕΉΤΩΝ. ὁ τοιὅτος ἐν κακῇ εἴη μοίρᾳ, ὃς μὴ ἀφέξεται 
τῶν ἀσέπϊων, ἢ ἕξεται τῶν ἀϑίκτων, ὅ ἐξιν, ὧν οὐ χρὴ ἔχεδγαι. ἘΡ- 

ΞΕΙ͂ΤΑΙ, παύσεται; ἐκτὸς ἔξω. ΜΆΤΑΖΩΝ, ματαιοφρονῶν. ἘΞ- 
ΕΤΑΙ δὲ, ἀντὶ τοῦ, ἐπιϑυμήσει τῶν. ἀσέπῆων καὶ ἀϑίκτων, ΤΓΣ ΕΤῚ 
ΠΟΤΕ. τίς ἔτι τῶν ἀδίκων ἀφέξετοι τῷ ϑυμῷ αὐτοῦ τὰς τῆς ψυχῆς 
κακίας ἀπελαύνων ; ἢ οὔ τις ἂν ἀπελάσειεν αὑτοῦ τὴν αΡϑεμν, τοι: 
αὗτα τράτϊων. 

916. ΟΥ̓Κ ΕΤῚ ΤῸΝ ΑΘΙΚΤΟΝ. οὐκ ἔτ, ἄπειμι τορρὸς τὸν 
᾿Απόλλωνα, οὐδὲ πρὸς. τὸν ἄχραντον κοὶ ἀπροσπέλοιςον αὐτοῦ γεώνγ. 
ΑΒΑΙΣΙ ΝΑΔΟΝ. Αθαι, τόπος Λυκίας" ἔνϑα ἱερόν ἐςιν ᾿Απόλλωνος" 
ἢ διὰ τῶν Σαμίων, ὅ ὅτι τὰ ἐκεῖ μαντεύονται, ὡς ᾿ Πίνδαρος" ἣ ἐπὶ τῶν 

πανηγύρεων" ὅτι καὶ τῶν τοιούτων ἀφέξομοι, εἰ μὴ ταῦτα ῥουροϑάαωαι, 

ΕἸ ΜῊ ΤΑΔΕ, εἰ μὴ ταῦτα τῶν χρησμῶν, ἢ τὰ λεχϑέντα ὑπὸ Ἰο- 

808. ΠΑΛΑΙΣΜΑ, ἤγεν τὴν ζή- 
τησιν τοῦ φόνε τῷ Λαΐρ. 

ΟΟ4. ΔΊΚΑΣ ΑΦΌΒΗΤΟΣ. ὅ- 
γουν ἐκτὸς φόξει ὃ δίκης, τὴν δίκην μὴ 

δεδοικώς. 
006. ἘΔΟΙ͂ΤΟ, ἕλοι, ἤγουν καῖώ- 

δζοι» αὐτὸν ἕ ἕνεκα δυτυχοῦς ὑπερηφα- 
νας» εἰ μὴ τὸ ἀξίωμα πῆς βασιλείας 

ἤ ἴως, καὶ, εἰ μὴ ἀπὸ κοι- 
γοῦ, ἕρξεται, ἤ ἤγδν αφίξεται, κωλυϑή- 

᾿Π σεταῖ τῶν ἀσεξῶν ἐγχειρημάτων, ἢ εἰ 
ἕ ἀψαύςων, ἢ ἤγον τῶν ϑείων, ἅψεται 
ματαιοπονῶν, ματαιάξων. 

Ο11. ἘΝ ΤΟΙΣΔ΄. ἤγεν τοιαῦτα, 
«ράτων ἃ ἀνὴρ ἀπὸ ϑυμῶ κωλύσει ΒΕ- 

ΔΗ, τὴν ϑείαν δίκην, ἢ τὼ κακὰ ὁρ- 
μήματα τῆς Ψυχῆς, ὥγε ὠποσοβεῖν 
αὐτὰ τῆς Ψυχῆς. ΤΘΙΑΙΔΕ ΠΡΑ- 
ΞΕΙ͂Σ, αἱ ἀσεβεῖς, τὸ καταφρονεῖν τῶν 

ϑεῶν, ΤΙ ΔΕῚ ΜῈ ΧΟΡΕΥΕΙΝ, 
κατα τί πρέπει πανηγυρίζειν με τοῖς 
ϑεοῖς ; ̓ 

916. οὐκ ἔτι ἐπὶ τὸν ἁψαυςὸν ὁ 
ϑεῖον τῆς γῆς ἐλεύσομαν ὀμφαλὸν, ἤπ 

79. τὴν Πυϑίαν. ΣΕΒΩΝ. οαντὶ τοῦ, 
ἐπὶ τιμῇ. 

μΜ3 
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κάςης φανερὰ αὶ κατάδηλα γένηται, οὐκ ἔτι τιμήσω τὸς ϑεός. ΦΘΙ-. 
ΝΟΝΤΑ. ἀν τᾶ, παλαιὰ, πσαρεληλυϑότα. Τράφεται ΦΘΙΝΩ͂Ν, 
ἵν᾽ ἢ, μὴ λάϑοι σε ὁ Λάϊος φϑίνων, ἀλλὰ δείξαις αὐτῷ τὸν ϑάνατον" 
τὰ γὰρ περὶ Λαΐβ μαντεύματα ἐκθάλλεσι, κοὶ οὐ πσαραδέχοντοι τὰ 
“παρὰ τῶν ϑεῶν εἰρημένα ὡς ἀληϑῆ. ἘΞΑΙΡΟΥΣΙΝ, ἀφανίδεσι" τὰ 

γὰρ ἐπὶ Λαΐῳ ϑεσπισϑέντα ἐκφαυλίξετοι ὑπὸ ᾿Ἰοκάςης, καὶ ταραγρά- 
φεται. κοὴ ψευδῆ νομίζεται. ᾿ 

9380. ΧΩΡΑΣ ΑΝΑΚΤΕΣΞ. ἄνακτάς φησι τοὺς τοῦ Χοροῦ, οἷον 

βασιλικοὺς κοὴ ἐντίμες. ὙΨΟΥ͂ ΤᾺΡ ΑἹΡΕΙ͂, ἀν] τῦ, μετεωρίξεται 
τὴν Ψυχὴν, αὶ ὑπερδαλλόντως ἄχϑετοι, πάντα λογιζόμενος, αὐτὸν τὸν 

φόνον, τὸ τὴν γυναῖκα ἔχειν τοῦ ἀνῃρημένϑ, τὴν τοροσδοκωμένην φυγὴν, 

τὸ μὴ δυνάδγοι! ἀναςρέψοι τπτρὸς τοὺς οἰκείες, τὸ δέος τῶν χρησμῶν. 

ΟΥ̓Δ ΟΠΟΙ᾽ ΑΝῊΡ ἘΕΝΝΟΥ͂Σ. οὐχ, ὡς συνετὸς ἀνὴρ, διὰ τῶν 

φϑασάνϊων τὰ παρόντα γιγνώσκει" εἰ γὰρ ὁ ὑπὸ ᾿Απόλλωνος δοϑεὶς 
τῷ Λαΐῳ χρησμὸς ἠκύρωται, δῆλον ὅτι κοὴ ἃ νῦν ἐμαντεύσατο ὁ Τειρε- 

σίας, ψευδῆ ἐς!ν. 
686. ΑΛΛ’ ἘΞΈΙ ΤΟΥ ΛΕΓΌΝΤΟΣ. μόνοις προσέχει τοῖς τὰ 

δεινὰ νὰ φοδερὰ ἀπαγγέλλεσι" τῶν δὲ τταραμυϑεμένων ἐκ ἀνέχεται. 
938. ΛΎΚΕΙ᾽ ΑΠΟΛΛΟΝ. Λύκειον γυμνάσιόν ἔς ιν ᾿Αϑήνῃσιν, 

ἔνϑα ᾿Απόλλων τιμᾶτοι" κοὴ Καλλίμαχος" 
ἐγὼ δ᾽ ἤντησα Λυκείου 

Καλὸν ἀεὶ λιπόωνται κατὰ δρόμον ᾿Απόλλωνος. 
ΑΤΓΧΙΣΤΟΣ οὖν, καϑὸ οὐ πόῤῥω τῆς ᾿Ατ]ικῆς αἱ Θῆδαν" ἢ καὶ ἐν Θή- 

βαις ὁμώνυμον ἦν γυμνάσιον Λυκεία ᾿Απόλλωνος" νῦν οὖν οὐ τὸν ἔν 
Λυκίᾳ, ἀλλ᾽ ἢ τὸν ἐν Θήδαις, ἢ ταῖς πλησιοχώροις ᾿Αϑήναις τιμώ- ἡ 

μένον. 
043. ΑΡ' ΑΝ ΠΑΡ᾽ ὙΜΩΝ, ἔρχεται ἄγίελος ἀπὸ Κορίνϑου, 

ἀπαγ[ελῶν τὸν ϑάνατον Πολύ, καὶ ἀντ᾽ αὐτοῦ τύραννον τὸν Οἰδίποδα 
αἱρεῖδγο!" οὗτος δέ ἐςιν ὁ τὸν ἐχτεϑέντα Οἰδίποδα εὑρῶν, καὶ δοὺς 
ΤΠολύξῳ. 

020. ΤΑΔΕ, τὸ τῶν χρησμῶν. 
ΧΕΙΡΟΔΕΙΚΤΑ, φανερῶς διαὶ τῶν 
χειρῶν δεικνύμενα. ΑΡΜΟΣΕΙ, ἀπο- 
ζήσεται. ΟΡΘ᾽, ὀρϑὼς» ἀσφαλῶς. 

1928, ΦΘΙΝΟΝΤΑ. φϑειρόμενοι 
γὰρ οἱ παλαιοὶ χεησμοὶ, οἱ δοϑέντες 

τῷ Λαΐω, ἀφανίζονται ἤδη» "ἢ ἐν ἀδενὶ 

φαίνεται ὃ ̓ Απόλλων τιμώμενος. 

032. ἘΠΙΘΥΜΙΑΜΑΤΑ. αντὶ 
χοῦ, ϑυμιάματα᾽ ὡς ἐπιξεκόλος ἀνήρ. 

(οδ, Γ. 422.) 
9033. ΥΥΟΥ͂ ΤᾺΡ ΑἸἹΡΕΙ. αὔρεν 

ϑυμὸν σόκ ὀργῇ» ἀλλὰ λύπη. 

0355. ΤΑ ΚΑΙΝᾺ ΤΟΙ͂Σ ΠΑ- 
νταρν τὸς νέες χρησμὸς τεκμαίρεται» 

ἤγεν συμβάλλει διὰ τῶν πάλαι; ἤγδν 

πρὸ μακροῦ, χρησμῶν. 
030. ΚΑΤΕΥΓΜΑΣΙΝ, τοῖς κι- 

νῶσιν εἰς κατάνευσιν τῶν εὐχῶν ἤγεν 
τοῖς ϑυμιώμασιν γα ἀναϑήμασι». 
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947. ΤΎΝΗ ΔῈ ΜΉΤΗΡ. κἀνταῦϑα ἔϑηκε τὸ ἀμφίδολον, ὃ 
τέρπει τὸν ἀκροατήν. 

940. ἘΚΕΙΝΟΥ͂ Τ᾽ ΟΥ̓͂ΣΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΑΡ. τοῦτο 

«ρὸς τὸ, Τυνὴ δὲ μήτηρ ἥδε τῶν κείνε τέκνων" τοῦτο γὰρ τέλειον ἐν 
γάμῳ" ὅϑεν καὶ ἐχ τοῦ ἐναντία Ὅμηρός φησι" (Ἴλ. Β. 701.) καὴ δόμος 

ἡμιτελής. 
956. ΗΔΟΙ͂Ο ΜΕΝ. διὰ μὲν τὸ εὖ πράσσειν, καὶ ἑτέρας ἀρχῆς 

ἀντιλαθέδγαι, ἡδϑήσεδγοή φησιν αὐτήν" ἀσχάλλειν δὲ, διὰ τὸ ἀπιένωι Οἷ- 

δίπουν ἐπὶ τὰ οἰκεῖα. ᾿ 
968. ΤΥΡΑΝΝΟΝ ΑΥ̓ΤΟΝ. σιϑανῶς ὁ ἄγϊελος τὰ ἡδέα πρῶτον 

ἀπαγγέλλει, πρὶν εἰπεῖν τὰ περὶ ϑανάτΕ. ΤΗΣ ΓΞΘΜΙΑΣ. τῆς 
Κυορινϑίας" ἐκεῖ γὰρ ὁ Ἰῶιμός. 

9064. Ὡ ΠΡΟΞΠΟΛ᾽., ϑεραπαινίδι κελεύει τοῦτο ἥ 
μένως γὰρ ἀκήκοε τὰ περὶ τοῦ ϑανάτε, ἵνα πάλιν ἀνατρέψῃ τὰ μαν- 
τεύματα" οἷδε γὰρ τὸν Οἰδίποδα τοῦτον δεδοικότα. ΓΝ᾽ ΕΣΤῈ;, ὅπου 
ἐςέ; Καὶ ἔγκειται τταιδευτικόν τι τῷ δράματι, ὡς οὐ δεῖ καταφρονεῖν 
τῶν ϑείων" οἱ γὰρ τοιαῦτα φϑεγξάμενοι μετ᾽ ὀλίγον φανήσονται οἷοί 

Ἰοκάςη" ἀσ- 

εἰσι. 

971. ΣΚΟΠΕΙ͂, δοκίμαξε. 

977. ΕΙ ΤΟΥ͂ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ. ἠϑικῶς ὁ ἄγγελος,» ὡς ἐκ ἀπὸ τού- 

τῶν ϑέλων ἄρξαδ)αι!, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἡδέων. 

979. ΝΌΣΟΥ ΞΥΝΑΛΛΑΓῊ, κοινωνίᾳ νόσου" 
νόσου. 

» “ αι... ἀντὶ τοῦ, ὑπὸ 

980. ΣΜΙΚΡᾺΑ ΠΆΛΑΙΑ. ἡ τυχοῦσα τορόφασις ἐξαρκεῖ, ὥςε τὸ 
παλαιὸν σῶμα ἐξενεγκεῖν τοῦ βίε. ΕΥ̓ΝΑΖΕΙ, καϊακοιμίξει. 

982. ΚΑΙ Τῷ ΜΑΚΡΩ, τοῦτο ὁ ἄγ[ελός φησιν, ὡς πταραμυϑού- 

μένος, ὅτι μακραίων ἀπέϑανε, ἡ οὐ δεῖ ἐπ᾿ αὐτῷ ἀπολοφύρεδϑοι. 

950. ΑΞΙΟΣ ΓᾺΡ ΕἸ; τοῦ εἶναι 
ὄλβιος. 

956. ΑΣΧΑΛΛΟΙ͂Σ, ἀλγοίης δ᾽ 
2 
Φν. 

958. ΟὙΠΙΧΩΡΙΟΙ, οἱ ἐγχώριοι. 
ΣΤΗΣΟΥ͂ΣΙ, καταςήσυσι, τάξεσι. 
θϑ ΟΥ̓ ΔΗΤ᾽, οὐδαμῶς" οὔκ 

μ᾿ 

966. ΠΑΛΑΙ ΤΡΈΜΩΝ, ὶ ἐκ μα- 

κροῦ φερόμενος" τοῦτον τὸν ἄνδρα Φο- 

ξούμενος ὁ ὁ Οἰδίπες ὑκ μακροῦ ἕνοι μὰ 

κτάνη, ἔφευγεν, ἤγεν ἀπεδήμει, ἐξόρι- 
σὸς ἐγένετο. 
960. ὦ φιλτάτη γυνὴ Ἰοκάςη, τί 

με μετεκαλέσω, μετεπέμψω δεῦρο ἐκ 
τῶνδε δωμάτων. 

972. ΤΑ ΣΕΜΝ᾽. εἰρωνικῶς, ἀὴὶ 

φ, τὰ μάτην τιμώμενα. 

080, ΣΜΙΚΡΑ. μικρὰ ἑοπὴ, ἤ- 
γδν βάρος καταςρέφει πσαλαιὰ σώ- 

ματα, τετέςι πολυ χρόνια, 

082. καὶ νόσοις ἐφϑάρη» ἢ τῷ ἐπὶ 

πολὺ ππαρατεινομένῳ χρόνῳ συμπαρ- 
ἐκτεινόμιενος, 
Μ4 
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986. ὩΝ ὙΦΗΓΗΤΩΝ. ὑφ᾽ ὧν μάντείαν δεχόμενος, τῶν ὄρνεο- 
. σκόπων καὶ μανέων. ΚΕΎΘΕΙ. ἀντὶ τοῦ, κεύϑεται» κρύπτεται" μοδε 
Ἀνηγύν! (0238.) 

τ Μητρὸς δ᾽ ἐν Αδε καὶ ἐπατρὲς πὐ δέν, ᾿ 

ἘΓῺ Δ᾽ ΟΔ' ΕΝΘΑΔΕ: ἐγὼ ὁ ἐνταῦϑα ὧν, οὐκ ἔλαθον δόρυ, ἵνα 
αὐτὸν ἀποκ]είνω" εἰ μή τις εἴποι ὅτι τάχα διὰ τὸν ἐμὸν σγόϑον ἀπέϑα-. 
γεν. ΟΥ̓ΤΩ Δ᾽ ΑΝ ΘΑΝΩΝ. τοῦτο ὡς ἐπιμωκώμενός ιφησι" δῆλον 
δὲ ἐκ τῶν ἑξῆς" ὁ γὰρ Πόλυβος τὰ τιαλαιὰ ϑεσπίσματα; φησὶ, πιρίςς: 
λαβὼν μηδενὸς ἀξια, κξιται τταρὰ τῷ “Αδῃ. ἶ 

905. ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟ ΜΗΤΡΟΣ. περὶ τοῦ λείποντος οὐλαδῶκαι, 
τοῦ μιχϑῆνοι τῇ μητρί. ' 

906. Ὡ ΤΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ. ᾧ ἡ τύχη δεξιῶς ἔχει" ἀντὶ τοῦ, τῆς 

ἀγαϑῆς τύχης ἐπικρωϊέσης. ΠΡΟΝΟΙΑ, πρόγνωσις. ΕΙΚΗ ΚΡΑ- 

ἝΙΞΤΟΝ. καλὸν τὸ δῇν ἀλόγως. 

ιοοῦ. ΚΑΙ ΜΗΝ ΜΕΓᾺΣ ΟΦΘΑΛΜΌΣΣ ὄψις καὶ τεκμήριον 
τῇ μὴ τὰ κατὰ τὴν μητέρα ἀποθήσεδνγοι, ἥ πτατρὸς τελευτή. : 

τορᾷ. ΤΟΥΤ᾽ ΑΦΙΚΟΘΜΗΝ. ἤγουν διὰ τοῦτο. ΠΡῸΣ ΔΟ-. 

ΜΟΥ͂Σ. ἀνῇ τ, εἰς ἹΚόρινϑον. 

1027. ΚΑΛΩΣ. ἀνῆ[ τᾶ, περιφανῶς. 

984. ΤῊΝ ΠΥΘΟΜΑΝΤΙΝ, τὴν 
“ὃ μαντικῆς Πυϑοῦς ἑςίαν. ᾿ 

9088. ΑΥ̓ΑΥ͂ΣΤΟΣ, μὴ ἁψάμενος" 

ἄψαυςος, ὃ μὴ δυνάμενος Ψψαύεδδ αν" 
ἐνταῦϑα δὲ, ὃ ὃ μὴ δυνάμενος ὥψααι, 
ἐπὶ ἐνεργείαφ. 

900. ἄλλως δὲ τὸς ἐνταῦθῳ διδο- 
μένος χρησμὰς μεθ᾿ ἑαυτοῦ λαξὼν ὃ 
ΠΠόλυθος ἀξίος ὀδενὸς κείτει «σαρὼ τῷ 

“λδη. 
ὁ08. Τῷ ΦΟΒΩ ἸΑΡΗΓΟΜΉΝ, 

ὑπὸ Ὁ φόξε 1 ἡπατώμην. 

0904. μηκέτι νῦν μηδὲν ἀπ᾽ αὐτῶν 

βάλῃς εἰς ϑυμὸν, ἢ ἤγθϑν. εἰς τὸν λογισ- 

μόν. 
995. καὶ κατὰ τίνα τρόπον ἐςὶ 

“ρίπον οὐ φορ εἴοδαῇ με τὴν μετὰ τῆς 

μητρὸς συνάφειαν; 

0960. ΤΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ, τὰ τῆς 
᾿ εὐτυχίας, ἤγουν ἢ εὐτυχία. ΠΡῸ- 

ΝΌΙΑ ΣΑΦΗΣ, πρόγνωσις ἀληθής. 
1002. ΠΑΡ᾿ ΟΥ̓ΔΕΝ, ἐν οὐδενὸς 

μοίρᾳ, εὐκολώτατα τὴν ζωὴν διαθὶ- 

δάζει, 

1012. ὥρα δυνατὸν ῥηθῆναι ἢ ἢ οὐ 
“πρέπει ἄλλον γιγνώσκειν 5 Η 

1015. ΠΑΤΡΩΟΝ ΑΙΜΑ, διὰ 
τῶν ἐμῶν χειρῶν ἐξελεῖν, ἢ ἐκχέαι" ἤγθν 
Φονεῦσεμ τὸν πατέρα. 

1019. ΚΕΙΘΕΝ. ἀπὸ τῆς Κο- 
εἶνθε.. ΠΑΤΡῸΣ ΤΕ. ὸ ταῦτα φο- 
Θούμενος, ὦ ϑέλων μὴ φονεὺς εἶνοι τοῦ 

“σατρός. 

1025. ΧΑΡΙΝ. χάρις» 5 εὐχαρι- 

εία, ἢ ἢ δωρεά. 

1024. ΤΟΥ͂Τ΄. διὼ τοῦτο, ἢ εἰς 
τῦτο. ΕΥἦ ΠΡΑΞΑΙΜΙ, καλῶς «-σά- 
ϑοιμι. 

1026. ΕΙΜΙ ὉΜΟΥ͂. ἀντὶ τοῦ, 
συναναςραφήσομει τοῖς γεννήσασι. 

1020. εἰ διὰ τὰς αἰτίας ταύτας, 

ὡς «ροέτεινας, Φεύγεις εἰς οἴκος μο- 
λεῖν. 
7090. ΒΝ ΜΟΙ ΦΟΙ͂ΒΟΣ. ἤνγεν 

μὴ οἱ χρησμοὶ τοῦ Φοΐδε τθδης 
ἀληϑεῖς. 
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1033. ΠΡῸΣ ΔΙΚΗΣ ΟΥ̓ΔΕΝ ΤΡΕΜΩΝ. 

χῶς εὐλαθῇ ; 
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ἄρ᾽ οἶδγα, ὅτι ἀδί- 

1094. ΤΩ͂ΝΔΕ ΓΕΝΝΉΤΩΝ, τούτων τῶν γεγενοριάτωι 
1035. ΗΝ ΣΟΙ ΟΥ̓ΔΕΝ ἘΝ ΓΈΝΕΙ. ὅτι. ἐδέν σοι νὸν 

κατὰ γένος ὁ ἸΠόλυξος. 
1038. Τῷ ΜΗΔΕΝΙ. τῷ ἠλλοτριωμένῳ καὶ μὴ οἰκείω" ἔτι γὰρ 

Πολύδε “«οὗδοί ἑαυτόν. 
1039. ΟΥ̓́Τ᾽ ΕΚΕΙΝΟΣ ΟΥ̓́Τ᾽ ΕΓΩ. ὥσπερ ἐ γέγονας ἐξ ἐμ, 

οὕτως ἐδὲ ἐκ Πολύδ. 

1042. ΚΑΘ᾽ ΩΔ᾽ ΑΠ᾽ ΑΛΛΗ͂Σ. ἴδιον τῶν ἐν "ενωνωδάξω; ᾧ ἀκού- 
σμασι, τὸ αὐτὸ -πολλάκις ναὸ παρ 

1044. ἘΜΠΟΛΗ͂ΣΑΣ. ὅ ἐςιν, ἀγοράσας" δηλοῖ δὲ ἡ λέξις νὰ τὰ 
εὑρών. 

1048. ΚΑῚ ΠῚ ΘΗΤΕΙ͂Α ΠΛΑΝΗΣ. ἥ τοῖ μίδϑιος, καὶ ᾿ ἐπὶ μιδδῷ 
πλάνης" ἔςι δὲ ἀ ἀρσενικόν. 

1050. ΤΙ Δ᾽ ΑΛΙῸΣ ΤΣΧΟΝΤ᾽᾽. εἰπόντος τοῦ γέροντος ὅτι σω-- 

τήρ σοι γέγονα, ὅπερ κοινὸν ἐπὶ πσάντων ἐχτεϑειμένων, ἀναπυνδάνετοι ὃ 
Θἰδίπες ὅτι ἐν ποίῳ ἄρα κακῷ ὄντα καϊὰ τὴν ἔκϑεσιν ; ἵνα ἐκεῖνος εἴπῃ 

τὸ τοερὶ τῶν πτοδῶν, ὅπερ ἐπυγιγνώσκει ἡ ̓ Ιοκάςη. 
1054. ΔΕΙΝΟΝ Γ᾽ ΟΝΕΙ͂ΔΟΣ ΣΠΑΡΓΆΝΩΝ. ἐκ σπαργά- 

γῶν χαλεπὴν αἰογύνην, διὰ τὴν τῶν ἄρϑρων βλάθην. ᾽ 
1056. ΠΡῸΣ ΜΗΤΡΟΣ Η ΠΑΤΡΟΣ. ὑπὸ μητρὸς ὠνομάδγην, 

ἢ ὑπὸ τοῦ πατρὸς, Οἰδίπες ; ἢ, πρὸς ϑεῶν, τίνος εἰμὶ μητρὸς, ἢ ποίου 
πατρός : 

1034. ΓΕΝΝΉΤΩΝ, γωνητόρων. 
ΟΥ̓ΔΕΝ ΕΝ ΓΈΝΕΙ. ὅτι οὐδὲν ἦν σοι 
ἐν ψένει ὁ Πόλυξος" οὐδαμῶς ἦν σοι 

κατά τι ἐν γένει. 
1037. ΟΥ̓ ΜΑΛΛΟΝ ΟΥ̓ΔΕΝ, 

ἔδαμως, κατ᾿ ἐπίτασιν τῆς ἀρνήσεως. 

ΤΟΥΔ᾽ ΑΝΔΡΟΣ, ἐμοῦ, 
1038. καὶ πῶς ὃ γεννήσας ἔφυσεν 

ἐξ ἴσα τῷ μηδὲ κατά τὶ τροσήκοντε ; 
1045. ΝΑΠΑΆΙΑΙΣ ΠΤΥΧΑΙ͂Σ, 

ἐν ταῖς ὀρεινωῖς κοιλότησι τῷ Κιϑαι- 

δ 1060. τί ππάϑος ἔ ἔχοιτα ἐν δυςυ- 
χίαις με λαμίδάνεις, ἤγουν ἔλαξες; 

“Λαμβάνει τὶς τὶ παρά τινος, ἤγουν 

δέχεταν" τὸ λαμβάνει, ὅ ὅταν αὐτὸς δὲ 
ἑαυτῷ λαμρδάνη μὴ διδόντος ἑτέρε. 

- 1052. ΤΙ ΤΟΥΤ΄. τί γι τῦτο τὸ 
“παλαιὸν κακὸν, ὃ λέγεις ; ὅμοιον τῷ" 
Τίνας «οοϑ᾿ ἕδρας τάσδε μοι ϑοώξετε ; 
ΔΙΑΤΟΡΟΥ͂Σ, διεληλαμένας, διαστε- 
περονημένας. 

1054. ΟΝΕΙΔΟΣ, τὸ αἷοκος" ὧσ- 

περ ἔγκλημα, τὸ ἁμάρτημα" ἀκοόλε- 

δι, ὃ ὥσπερ τῷ ἁμαρτήματι τὸ ἐγ- 
καλεόδοωρ, ὃ τω τῷ αἴχει τὸ ὀνοιδίζε- 

ὅλαι. 
1065. ἐκ τέτο τῷ “εμίδιδιρ έτος 

ὀνομάξη ΟΣ ΕἸ, ἤγϑν Οἰδίπες. 

1056. ΠΡῸΣ ΜΗΤΡῸΣ Η ΠιΑ- 
ΤΡῸΣ ἔπαϑον τῶτο, τὸ 2). τρηϑῆναρ 
τὰ ἄρϑεα; 

1057. ΤΑΎΤ᾽, εἴτε ἐκ πατρὸς, ἢ 

μητρὸς ἔπαϑες. 
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1065. ἘΓΔΗΤ᾽ ΑΝ. ἀνῆὶ τοῦ, εἰδείητε ἄν. 
1070. ΟΙΝΙΑΙ ΜῈΝ ΟΥ̓ΔΕΝ᾽ ΑΛΛΟΝ. ἐροχάξετο ὁ Χορὸς 

ἐκεῖνον εἶνα!, τὸν τὴν ἔκϑεσιν ποιησάμενον τοῦ παιδίου, διὰ τὸ ἤδη εὐ- 

γοϊκὸν τὸ τορόσωπον αὐτῷ ςῆσαι τῷ οἴκῳ. ΟΥ̓Χ ΉΚΤΣΤΑ, ἀντὶ τοῦ, 

-“πάνυ' αἱ γὰρ δύο ἀρνήσεις μίαν συγκατάϑεσιν «οιοῦσι" μάλις᾽ ἂν 
“ 4 

ταῦτα εἴποι ἣ ̓ Ιοχάςη. 

1075. ΟΝ ΤΙΝ᾽ ΕἸΠΕ). συνίησιν ἤδη τὸ πσᾶν ἡ ̓Ιοκάςη, κοὴ ϑέλει 
ἤδη ἑαυτὴν διωχειρίσαδγαι!, πρὶν ἔχπυςα γενέδηοι τὰ κακά" τοῦτο δὲ 
δηλοῖ διὰ τὸ ΑΛΙΣ ΝΟΞΟΥ͂Σ ΕΓΩ. 

1081. ΟΥ̓Δ᾽ ΑΝ ΕΚ ΤΡΙΤΗΣ ΕΓΩ.. τρίτον ττεπραμένος ἡὶ αὐ- 
Ν , ὼ ε Ν “δ  “ ΄ δ... "ὁ Ὄ'Ἕ ἢ ᾽ 

τὸς τρίπρατος" Οἰξετοι δὲ τὴν ᾿Ιοκάςην δυσγένειαν αὐτῷ συνειδυίαν, ἀπο- 

κρύπῖειν, ἢ κωλύειν τὴν ξήτησιν. 
1089. ΧΑΙΡΕΙ͂Ν. ἤτοι τρυφᾷν ἢ ἐναδρύνεδϑαι. 

1000. ΙΟΥ ΔΥΣΤΗΝΕ, ἐννοθμένη τὰ τῆς ἀναιρέσεως, αὐτὴ μὲν 
ἀπήλλακτο ὁ δὲ Οἰδίπες περιλέλειποι" τὸ γὰρ αὐτοῦ ττρόσωπόν ἐςι 

τὸ περιπαϑδὲς» τοερὶ ὃ σᾶσα ἡ διάϑεσις τοῦ δράματος. 

1002. ΟἸΔΙΠΟΥ͂Σ. ἀντὶ τοῦ, ὦ Οἰδίπε" ἔς! δὲ ᾿Ατῆικόν. 
1009. ΠΑΙ͂ΔΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ. ἀντὶ τοῦ, ἐμαυϊὸν τῇ τύχῃ παρα- 

δοὺς, ἀτιμίαν ἐκφεύξομω. ΤΟΙΟΣΔΕ, Δ᾽ ἘΚΦΥΣ. τοιῦτος σεφυ- 

κῶς, οὐκ ὀκνήσω τὸ γένος ἐξερευνῆσαι τὸ ἡμέτερον. 
1105. ΕἸΠΕΡ ΕΓ ΜΑΝΤῚΣ ΕἸΜΙ. ὑπονοῦσιν οἱ κατὰ τὸν 

Χορὸν χρὴηςότερόν τι περὶ τοῦ Οἰδίποδος, ὅτι ϑειοτέρα γένες τυγχάνει 

ἀπό τινος τῶν ὀρείων Νυμφῶν" ποιᾶντοι δὲ τὸν λόγον πτρὸς τὸν Ἰζιϑαι- 

1058. ΤΥΧΩΝ, ἐντυχὼν, εὑρών. 

1061. ΤΩΝ ΛΑΙΟΥ͂, οἰκετῶν δὴη- 
λονότι. 

1063. ΒΟΤΗΡ. ἐχ ὡς βοτὺρ λέ- 
ψεται τούτα, ἀδι ὡς οἰκέτης ἐνεργῶν 
ταύτην αὑτῷ τὴν ἐνέργειαν, τὴν Ὁ νέ- 
μεῖν δηλονότι" ἐπὶ γὸ ὠκείνων, ὧν νέμει 
τις» λέγετον βοτὴρ, οἷον βοτὴρ «ροδά- 

χων, ἢ βοῶν, ἢ τοιούτων τινῶν. 

1071. ΟΝ, ΚΑΜΑΤΕΥΕΣ, ὃν 
»ἡ τορότερον ἐζήτεις ἰδεῖν. 

1072. Η Δ᾽ ΑΝ. ἥδε 5 ἡ Ἰοκώςη 
λέγοι ἂν μώλιτα τάδε. 

1075. ἘΝΤΡΑΠΗ͂Σ, μηδαμῶς 
ἐπιγραφῆς, ἤγεν Φροῆίσης. ΜΑΤΗΝ, 

ματαίως, ἀκαίρως. 
1080. ΑΔΙΣ ΝΟΣΟΥ͂Σ ΕΧΩ. 

ἅλις ἔχω γοσῶν, ἅλις ἔχω ἃ γόσου" 

τῷ ὠμφότερα ἐν χρήσει. 
1081. ΟΥ̓Δ ΑΝ ἘΚ ΤΡΙΤΗΣ. 

Οὐδ᾽ ἂν φανῶ, ἤγεν δειχϑῶὼν ἐκ τρίτης 
μητρὸς, ἤγεν οὐς τρομώμμης᾽ καϑ' 
ὁμαλισμὸν ἀναγινώσκειν δεῖ ἐγταῦϑα 
τὸ ἂν. 

1083. ὅπως ἂν ἔχη τὸ πρᾶγμα, 
πείδητί μοι, δέομαι μὴ προτειν τόδε, 
ἤγεν τὸ ζητεῖν ἃ ζητεῖς. 

1084. ΜΗ ΟΥ̓ ΤΑΔ᾽ ΕΚΜΑ- 
ΘΕΙΝ, ὥρε μὴ ἰδεῖν τάδε καϑαρῶς. 

1092. ΑΓΡΙΑΣ, ἀνημέρε» ὠκαῖα.- 
οζέτε, ἀκαταπογήτϑ. 

1099. ΝΈΜΩΝ, ἔχων, κρίνων. 
ΤῊΣ ΓᾺΡ ΠΕΦΥΚΑ ΜΗΤΡΟΣ, 

ταύτης ὃ τύχης ὑπάρχω υἱός. ΟἹ 

ΔΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ, τῆς τύχης δηλον»ν 
ὅτι. 
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ρῶνα, κοή φασιν" Οὐκ ἔσῃ ἐς τὴν αὔριον ἀπείρατος τῇ ἡμᾶς αὔξειν σε, 
ὡς τροφὸν κοὴ μητέρα τοῦ Οἰδίποδος. ΚΑΤᾺ ΓΝΏΜΗΝ ἸἹΔΡΙΣ, 

ἔμπειρος κατὰ τὴν γνώμην, ὅ ἐςι συνετός. ΑὙΥ̓ΞΕΙ͂Ν, μεγαλύνειν, 
λέγειν. ΧΟΡΕΥΈΕΣΘΑΙ. ἀν)ὶ τοῦ, ὑμνξδναι» τιμᾶδγαι!. ὩΣ ἘΠῚ- 

ΗΡΑ ΦΈΡΟΝΤΑ. ὥσπερ τὰ ϑυμήρη με ρζμνκάν τοῖς ἐμοῖς βασι- 

λεῦσιν" ἐνόμιζε γὰρ ὁ ἌΡΗ τὸν ΔΑ ϑρσβὸν ὑπὲρ Οἰδίποδος γίγνε- 
ὅδα!. ἸΗΓΕ ΦΟΙΒῈ,. ἀναγκαίως πρὸς τὸν ᾿Απόλλωνα ἀο ΝΕ, διἃ 

τὸ ἄρξαι τῶν χρησμῶν. 

1118. ΑΡΑ ΠΑΝΌΣ. ἄρά τις προσπελαδϑεῖσα τοῦ ἸΠανὸς, ἢ τοῦ 
᾿Απόλλωνος ϑυγάτηρ ; κοὴ γὰρ οὗτος νόμιος. ΠΛΑΚΈΣ, αἱ ἐξοχαὴ, 
οὗ ἀνατάσεις τῶν ὀρῶν. ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ. ἔνϑα τὰ ἄγρια νέμεται, ὅ 
ἐς!) τὰ μὴ ἥμερα ϑηρία. ἘΠΘ᾽ Ο ΚΥΛΛΑΝΑΣ. εἴτε ὁ Ἑρμῆς" νό- 
μιος γάρ᾽ εἴτε ὁ Διόνυσος ἀπό τινος Νύμφης γεννηϑένϊα σε ἀνεδέξαῖο. 

1120. ΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΞΑΝΤΑᾺ ΠΩ. τϑτέςι μὴ συντυχόνϊα, μὴ 
κοινωνήσαντα, μὴ εἰς ἀμοιβὴν κοὴ ὁμιλίαν ἐλϑόντα. Θεασάμενος δὲ ὁ 
Οἰδίπες τὸν τρεσδύτην ἐρχόμενον, ὃν μετεπέμψαῖο, ςοχάζετο! μὲν 
εἶναι αὐτὸν ἐκ τοῦ γήρως, ἢὶ τῶν ἀγόνϊων οἰκετῶν" τὴν δὲ ἐπιςήμην καὶ 
ἀκριβῆ γνῶσιν τῷ Χορῷ ἀνατίϑησι. ΤΌΔΕ ΤΑΝΔΡΙ ΞΥΜΜΕῈ- 
ΤΡΟΣ. τῷ Κυρινϑίῳ ὁμήλιξ κοὴ ἴσος ἐςὶ κατὰ τὴν ἡλικίαν. ΤῊ Δ᾽ 
ἘΠΙΣΤΗΜΗ͂. τῇ γνώσει ὑπερβδάλλεις, ὡς καὶ τορὶν αὐτὸν ϑεασά- 
μενος. 

1141. ΒΛΕΠΩΝ. ἀνὶ τοῦ, ἐγνωκώς. 

1106. ΚΑΤᾺ ΤΝΩΜῊΝ ἹΔΡΙΣ, 
κατὰ νοῦν ἔμπειρος, Φρόνιμος. οὐ μὰ 

τὸν" Ολυμπον, ἄπειρορι οὔκ ἔση, ὦ Κι- 
ϑαιρὼν, κατὰ τὰν αὔριον δι έληνον 

ἡμέραν, ἤγεν -πτάνυ λαμπρὰν, τοῦ μὴ 

οὖν αὔξειν, ἢ Ἡγ8ν τιμᾷν σε, ἡμᾶς δὴ- 

λονότι» “ ὁμοδίαιτον τῷ Οἰδίποδος, ᾿ 
τριφὸν,, ὦ μητέρα, κοί ὶ τιμᾶ δδαι παρ 

ἡμῶν, ὡς ἐπέρατα φέροντα τοῖς ἐμοῦ 

βασιλεῦσιν. ἘΠΙΗΡΑ, ἐπέρωςα᾽ ἐ- 
ράσμιον γὃ ἣν τῷ Οἰδίποδι, γνῶνοι τὸ 

ἑαυτοῦ γένος. ΠΑΤΡΙΏΤΑΝ. ΄σα- 

πρῶται, οἱ ἐν τῇ αὐτῇ πατρίδι φρε- 

Φόμενοι. 

8118. ΤΩΝ ΜΑΚΡΑΙΏΝΩΝ, 

ἀειζώων ϑεαινῶν, ἤγουν Νυμφῶν. 
75}9: ΠΑΝΌΣ, ἄρα Πανὸς ϑυ- 

γάτηρ τις, ἀπὸ κοινξν ὀρεσικοίτη προσ- 

πελαδεῖσα, ἢ Λοξίου ϑυγάτηρ τις 
“σροσπελαδεῖσα σέ γεν ἔτεκε δηλονότι, 

1122. ἘΛΑΚΈΣ' ἈΤΡΟΝΟΜΟΙ͂, 

τόποι ἔνϑα νέμεται τὰ ἄγρια. 
1120. εἰ τρέπει μὲν μηδαμῶς 

ξυντυχόντα, τὸν γηραιὸν ἀκριξοῦδαι, 
ὁρᾷν νομίζω τὸν νομέα, ὃν ἐκ μακροῦ 
ζητῶμεν" ἐν γὰρ τῷ τολυχρονίω γήρᾳ 
ξυμφωνεῖ τῶ λόγῳ, ΤΩΔΕ Τ᾽ ΑΝ- 
ΔΡῚ, τοῦ Κορινθίῳ, ΣΥΎΜΜΕΤΡΟΣ, 
ἐν ἴσῳ μέτρῳ ἡλικίας, ὧν δηλονότι. 

1199. ΤΟΥΣ ἈΤΌΝΤΑΣ, αὐτὸν 

δηλονότι, ὥσπερ οἰκέτας ὁ “ὁρῶ ἐμαυτοῦ" 
δρῶ ὅτι εἰσὶν οἱ ἐμοὶ οἰκέται. ὩΣ Δ᾽ 

ἘΠΙΣΤΗΜΉ, τῇ ἀκριξεῖ γνώσει, τῇ 

καταλήψει, 
1137. ΩΣ ΝΟΜΕΥΣ ΑΝΗ͂Ρ, 

καϑὰ «τοσήκει ἀνδρὶ νομεῖ. 
1141. ΔΈΕΥΡΟ ΜΟΙ ΦΏΝΕΙ 

ΒΛΈΠΩΝ, «ρὸς ἐμὲ βλέπων Φφώνεν 

μοι, ἤγον λέγε μοι. 
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1147. ΗΝ ΔῈ ΠΡΟΣΧΩΡΟΣ ΤΌΠΟΣ. ἀνῆδὃ τοῦ, ἤσαν οἱ πλη-- 
σιόχωροι. 

1148. ΤΗΔΕ; ΠΟΥ ΜΑΘΩΝ, ἀντὶ τοῦ, ἐκεῖ ὑδτῇ ; 
:1155. ΔΙΠΛΟΙ͂ΣΙ ΠΟΙΜΝΙΟΙ͂Σ, δύο ἀγέλαις. ἘΠΛΗΣΙΑ-. 

ΖΟΝ ΤΩΔΕ, συνήμην, φησὶ, τότῳ ἔαρ, ϑέρος, φϑινόπωρον" ὴ οὗτοι 

ἂν εἶεν οἱ τρεῖς χρόνοι. ἘΜΜΗΝΟΥ͂Σ δὲ, τοὺς ἐν μησὶν ὁριξομένους, 
οὐκ ἐνιαυτοῖς. ἘΞ ΡΟΣ ΕἸΣ ΑΡΚΤΟΥ͂ΡΟΝ, τὴν ἑῴαν ἐπιτολὴν 
ποιόμενον" ποιεῖ δὲ ταύτην, ἡλία ὄντος ἐν τῇ τταρϑένῳ. 

1161. ΛΕΓΕΙ͂Σ ΑΛΗΘΗ, συγκαϊατίϑετοι ὁ γέρων" ἔδει γὰρ 
ταῦτα πρῶτον ὁμολογῆσαι, εἶτα ἐπάγειν τὰ συνεκτικώτατα, ἵνα μὴ ἢ 
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ἔξαρνος. 
1164. ΤΣΤΟΡΕΗΣ, ἐρωτᾷς, ξητεῖς. 

1166. ΟΥ̓Κ ΕἸΣ ΟΛΕΘΡΟΝ,  αἰδϑϑηϑεὶς ὁ γέρων τοῦ «ταντὸς, 
ἀρνήσεδγαι βούλεται, οὐχ ὡς εἰδὼς τὴ ἀποκρυπΊόμενος. 

1176. ΑΝΤῚ ΤΟΥ͂, ἀντὶ τίνος; ΤΙ ΠΡΟΣΧΡΗΖΩΝ ΜΑ- 
ΘΕΙ͂Ν... λείπει, ταῦτά με διατίϑῃς ; 

- 

1145. ΤΑ ΠΛΕΙΣΤΑ. κατὰ τὰ 
«ολεῖγα μέρη τῆς ζωῆς μὸ ποίμναις 
ἠκολούϑων, 

1146, ΞΥΝΑΥ͂ΛΟΣ. τόποις παρὰ 

“ἰἷσι αὐλιξόμενος. 

1147. ἣν μὲν Κιθαιρὼν, ἔνϑα ηὖ- 

λιζόμην, ἢ » δὲ «σλησιόχωρος τῷ Κι- 
ϑαιρῶνι τόπος. 

1148. ΟΙΣΘΑ ΤΗΔῈ ΠΟΥ͂ 
ΜΑΘΩΝ. ὦρα. γιγνώσκεις, ἐκεῖ που 
ἰδὼν ; 

1160. Η ΞΥΝΑΛΔΑΞΑΣ, ἢ οἷ- 
δας, ἀπὸ κοινϑ, συντυχὼν κατά τι- 

1151, οὔκ οἶδα ὅτως, ὥσε μνη- 
ὥῆνωι τὸ εἰπεῖν ταχέως. 
.1158.- ΑΥ̓ΝΩΤ᾽, ἐπιλαϑόμενον, 

ΚΑΤΟΙΔΕΝ, οἶδεν, ὁπηνίκα κ' τὸν 
Κιθαιρῶνᾳ σὺν διπλοῖς ποιμνίοις ἔπλη- 

σίαζεν ἐμοί τὰ δὲ ἘΓΩ Δ΄ ἘΝῚ διὰ 
μέσρ, 

1157. ἘΞ ΗΡΟΣ. ἐκ 9 δ᾽ τέλος Ἂ 
ἔαρος εἰς τὸν ἑῴαν ἐπιτολὴν τῷ ἀρκτ 
τύρα, ἤτον τὴν ὥραν ὃ φ θέρος! ὃ γὰρ 
πϑβκαν κατὰ τὴν ἀρχὴν ἐπιτέλλει 
Ὁ μετοπώρε. 

1158. ΕἸΣ ΕΠΑΥΔ᾽, εἰς ἐπαύ- 
ΜΝ ΣΤΑΘΜΑ, ἔνθα ἑγχήκασι τὰ 
ωᾶ. 

1161. ΕΚ ΜΑΚΡΟΥ͂ ΧΡΟΝΟΥ͂, 
ταυτόν ἐξιν ἐκ μακροῦ Χρόνε, τϑο ὶ διαὶ 

μακροῦ ῦ χρόνε" ἡ μὲν 5 ἐκ ᾿ τὴν 

ἀπὸ τῆς ἀρχῆς κίνησιν 8 μακροῦ χρό- 
γ8Β" ἥ δ διὰ, τὴν ἐν τῷ μέσῳ κίνησιν 

τῷ ἐπὶ «πολὺ ππαρατεινομένε. χρόνου" 
ἔςι δὲ ταυτὸν μακρόϑεν εἰπεῖν ἀρξα- 

ὥστ,» καὶ» ὠρξάμενον διώσημα “πολὺ 

εἶν, 

1163. ἘΜΑΥ͂ΤΩ ΘΡΈΜΜΑ. 
ἕγα ἀναϑρεψαίμην ἐ ἐγὼ, αὐτὸν δηλον- 

ὅτι» ϑρέμμα ἐ ἐμαυτῷ, ἤγεν δὲ ἐμαυϊὸν, 
ὡς ἐσόμενον ἐμαυτοῦ. 

1164. ΠΡΟΣ ΤΙ. ἐπὶ ποίῳ σκον 
πῷ τοῦτο ἐρωτᾷς αὐὶ 

1166. ΟΥ̓Κ ΕΙΣ ΟΛΕΘΡΟΝ. ἐκ 
εἰς φϑορῶν, ἄστει δηλονότι ; 

1167. Α, ἐπιφώνημα ἐφεκτικόν, 
ΚΟΔΑΖΕ, ἐπίπλητιε. ὙἌΤΑ. ΣΑ, οἱ 
σοὶ λόγοι. 

117}. ΑΛΛῺΣ ΠΌΟΝΕΙῚ, μάτην, 
ἔξω ξ΄ «προσήκοντος κοπιᾷ. 

1172. ΠΡῸΣ ΧΑΡΙΝ, μετὰ εὐ- 
χαριςίας. 

1173. ΜΗ ΔΗ͂ΤΑ. ,δίομαι φρὸς 
τῶν ϑεῶν ἵνα μῆ με αἰκέσῃρ τὸν γέ- 
ροντα. ΑΠΟΣΤΡΕΥΕΙ, εἰς τοὐπίσῳ 

τείψει. 
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Ὁ χ177. ΟΛΕΞΘΑΙ͂ Δ᾽ ΩΦΈΛΟΝ. τοῦτο πάλιν, ἐχ ὡς εἰδὼς ὅτι 
αὐτὸς εἴη ὁ ἐχτεϑειμένος, ἀλλ᾽ ὅτι διὰ τὴν ἔκϑεσιν τῦτο πάσχει. 

1178. ΑΛΛ᾽ ΕΞ ΤΌΔ᾽ ἩΞΕΙ͂Σ. εἰς τὸ ἀποϑανεῖν, μὴ λέγων τὸ 
ἀληϑές. 

1180. ἘΞ ΤΡΙΒᾺΣ ΕΛΑ. ἤγουν εἰς βράδύνη καὶ αὶ διατριθᾶς, ἢ ὃ 
ἀναβολάς. 

1186. ΕἸ ΣῈ ΤΑΥ̓́Τ᾽ ΕἘΡΗΞΌΜΑΙ ΠΑΛΙ͂Ν. εἰ δευτέραν ἀνα: 

μένοις ἐξέτασιν. 
116. ΑΝΑΛΩΣΑΙ͂ΝΜΠ. ἀν[Ρὺτϑ, ἀπολέσαιμι. 
1107. ΤΕΚΟΥ͂ΣΑ ΥΛΗΜΩ͂Ν. κατ᾽ ἐρώτησιν. 
1200. ΤΟΥ͂Σ ὙΠ τοῦτο καϊὰ σύλληψιν" οὐ γὰρ υί᾽ 

νεύει τὴν μητέρα. 

1201. ΠΩΣ ΔΗΤ᾿. «-ἀρατηρητέον, ὅτι τὸν γέροντα μετεπέμψαῖο 
ἐπὶ τὸ ἀνακρῖνοι τὸν ἮΝ τοῦ ῦ Λαΐου, καὶ αὶ τροδληϑέντος ἑτέρϑ τινὸς, γρρι 

τὸ ἀναγκαιότερον ᾿ φρῤ 
1206. ἘΞΙΚΟΙ. ἀντὶ τϑ, ἀποβαίη. Ὡ ΦΩ͂Σ ΤΕΛΕΥΤΑΙ͂ΟΝ, 

᾿ 

εὖ τεπλαγίαςοι ὁ ὁ λόγος, ἔχ ὡς τὴν ΨΥ αἰνιτ]ομεένθ" ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν 
ϑάνατον αὐτῷ ὁ λόγος" ἀπορήδας γὰρ ξίφος, ἑαυτὸν ἐτύφχωσεν. 

1178. ΤΈὰ ΠΡΟΣΧΡΗΖΩΝ. ἕνεκα 
τίνος προγάτῆεις ἀπορρέφειν τὰς χεῖ- 
βὰς ἐμοῦ; τί ᾿ἔπὶ τούτοις ϑέλων μα- 
ϑεῖν; 

[1177. ὨΦΕΛΟΝ. «πρέπον δ᾽ ἦν 
ὀλέθϑαι μεν τοτέξιν ἔπρεπον δὲ ὁλέ- 

1. 

1178. ΕΠΣ Τοδ΄, εἰς τὸ ὀλέδδα!ι» 
μὴ λέγων ὅπερ ἐςὶ δίκαιον λέγειν σε. 

1188, ΟΥ̓Κ ΕΤΩΤΕ, οὐδαμῶς" 

ὥσπερ τὸ μάλιτα ἐν τοῖς κατ᾽ ἐρωτησιν 

λγωξ ἀπαντᾷ «αρὰ “τοῖς ᾿Αἡϊικοῖς, 

ἀντὶ Ω γαὶ, ὅτω καὶ τὸ ἔγωγε" π. τὸ 

οὔκ ἔγωγε ἀντὶ τοῦ ὀδαμῶς, ὡς ἐν- 

ταῦϑα. ἘΜῸΝ ΜῈΝ ΟΥ̓Κ ΕΓΩ- 
ΓΕ. ἤγεν ἐμὸν μὲν ἐδαμῶς ὄντα ἔδω- 
κα. ἘΔΕΞΆΜΗΝ ΔΕ ΤΟΥ͂. ἀντὶ 
φ, παρά τινος. 

1186. ΟΛΩΛΑΣ. ὃ ὃ δῆθεν ἂ' ἄπαᾶρ- 

αιτήτως «ποιήσει, τοῦτο δὴ ὡς ἤδη γ- 

γονὸς ἐπάγει" φυσικὸς δὲ ὁ λόγος οὖ- 

τος, τὸ τὰ ἀπαραιτήτως γενησόμενα, 
"ὦ ὁμολογομένην ἔχονα τὴν ὠπόξασιν, 
λέγειν ὡς ἡδὴ γεγονότα" οἷον, τέϑνηκα 
εἰ “ποιήσω τόδε, ὕγουν οὕτω νομίζω 

ἐπαραντήτως τεθνήξεδδαι, ὥτε καὶ ὡς. 
ψεγονὸς τοῦτο ἤδη ὡποφαίνομαι, ἘΠ 
ΣῈ ΤΑΥ͂Τ᾿, ἐεὶν ἔτι δεήσωμαι τραρ 
σε ταῦτα. 

100. ἈΚΟΥΣΤΈΟΝ, ἐνεργητι" 
κὸν, ἐπίῤῥημα" «ταϑητικὸν κλίνεται. 

1101. Η δ᾽ ΕΣΩ. ἡ 3 ἔνδον ὅσα 
σὴ γυνὴ εἴποι ἂν τάδε κάλλιγα καϑοὶ 
διώκενται. 

1106. ΑΝΑΛΩΣΑΙΜΙ, ἐπολέ- 
θαιμι. ΟΚΝ. ναὶ διαὶ φόδον κα. 
κῶν ὑπὸ θεοῦ τοροῤῥηϑθέντων.ς 

1200. ΤΟΥ͂Σ ΤΕΚΟΝΤΆΣ. σύλ-. 

ληψις ὃ τρόπος" οὐ γοὶρ καὶ τὴν μη- 
τέρα ἐφόνευσεν. ᾿ 

1202. ΚΑΤΟΙΚΤΙΣΑΣ, ἐλεήσας. 

ὩΣ ΑΛΛΗ͂Ν ΧΘΟΝΆ; καϑὰ νομί" 

ζων εἷς ἀλλὴν χϑόνα ἐσποίσειν. 

1204. ΚΑΚ᾽ ΕἸΣ ΜΕΓῚΊΣΤ᾽, εἰς 
μεγίτας δυςυχίας ἐφύλαξεν. ΤΈΓΩΣ, 
γεγονὼς, ὑπάρχων. 

1206. ἘΞΙΚΟΙ, ὑποδεδει[μένα εἴη, 
σαφῶς. ΠΡΟΣΒΛΕΨΑΙΜΙ, ἐντὶ Ὁ», 
ϑεώσομαι" εὐκτικὸν ἀντὶ δρισικξ, ' 

1208. ὍΣΤΙΣ ΠΕΦΑΣΜΆΤ. ὅξις 
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1211. ΩΣ ΥΜΑΣ ΙΞᾺ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΔΕΝ. οὕτως ἐν Αἴαντι" 

(125:) 

Ὁρῶ γὰρ ἡμᾶς ἐδὲν ὄντας ἄλλο, πλὴν 

. Ἐϊδωλ᾽, χγνρε φῶμεν, ἢ κούφην σκιάν. 
κοὴ ΠΙνδαρος" (Π. η΄. 135.) Τί δέ" τις; τί δ᾽ οὔτις; σκιᾶς ὄναρ ἄν-- 

ἜΡΘΝο, ἘΝΑΡΙΘΜΩ. ἐναριϑμϑμοι" ἵν᾿ ἢ ῥῆμα «πρώτου ἜΠΑΘΕΝ, 

γὸ οὐ δοτικὴ ἀρσενικοῦ. 

1216. ΟΣῸΝ ΔΟΚΕΙ͂Ν, ὅσον δόξαι ὐδαίμαν, εἶνα κατὰ μὐλέ:. 
ϑειαν δὲ τῦὅτο ἀνδρώπῳ οὐκ ἔς" τὸ τῆς τύχης γὰρ ῥεῦμα μόσυρα 

ταχύ. ΑΠΟΚΛΙ͂ΝΑΙ, πεσεῖν, ἢ ἀποβαλεῖν. 
1217. ΤΟ ΞῸΝ ΤΙ ΠΑΡΑΔΕΙ͂ΡΝ᾽ ΕΧΩΝ. τὸν σὸν βίον παρά- 

δειγμα ἔχων, ἐδένα μακαρίζω καὶ εὐδαιμονίξζω. 

1222. ΤΟΞΕΎΣΑΣ, ἐπιτυχὼν, εὐτυχήσας... ΓΑΜΨΩΝΥΧΑ 
ΠΑΡΘΕΝΟΝ. τὴν Σφίγγα. ΘΑΝΑΤΩΝ. τῶν ὑπὸ τῆς ΞφΦιγγὸς 
γιγνομένων. ΠΥΡΓῸΣ δὲ, ἀντὶ τοῦ ἀσφάλεια κοὴ ἀπαλέξησις γέ- 
γόνε . 

1282. ΤΑΝΥ͂Ν Δ’ ΑΚΟΥΕΙΝ. εἰς τὸ ἀκόειν. ΞΥΝΟΙΚΟΣ 
᾿ΑΛΛΑΓᾺ ΒΙΟΥ͂. συνοικῶν τῇ τ βία μεϊαθδολῇ. 

1237.  ΜΕΓΑΣ ΛΙΜΗΝ. ᾧ ὑποδοχὴ εἰς τὸ ἄμφω δέξαδϑοι, σὲ 

κοὴ τὸν ποατέρα" ἢ ὅτι μήτηρ ἦν κοὴ γυνὴ ἣ ̓ Ιοκάςη, ἣν λέγει λιμένα. 
ΘΑΔΑΜΗΉΠΟΛΟΩ, νυμφίῳ. ΑΛΟΚΈΣ. ἀντὶ τοῦ, αὔλακες" αἱ 
κοῖτοι!, οὗ σποροὶ, οἱ γάμοι. ]Τ’ ΕΔΥΝΑΞΘΗΣΑΝ. πῶς, φησὶ, 
φωνὴν οὐκ ἔῤῥηξαν : 

1240. ΩὩΞ ΠΕΡΙΑΛΛΑ. Ὡν μἀῤὲ χορό ΑΝΕ- 

ΠΝΈΕΥΣΑ Τ᾽ ἘΚ ΣΈΘΕΝ. ἤγεν διὰ σὲ, κοὴ νῦν καϊέμυσα δ 
ὄμμα" ἐξ οὗ δηλοῖ, αὶ νῦν ἐπύρϑημεν πεερισωϑθένϊες, 

δέδειγμαι ψεννησεὶς ἀφ᾽ ὧν οὐ πρέπον 

ἦν, ψεννη Ὁ ἤνοι με δηλονότι, Ὁ ὁμιλῶν 

"Ὁ συνευναξόμενος σὺν οἷς οὐ «ρέπον 

" ὁμιλεῖν ΠῚ ἤγεν τῇ μητρὶ» Ὁ κτα- 

γὼν ὃν φόγο ἔδει κτανεῖν με. 

1211. ὩΣ ΥὙΜΑΣ. ὡς ἐπίσης 

ὑμᾶς ζώσας τάτϊω, "ἢ τὸ μηδέν. 

1220. ΜΑΚΑΡΙΖΏ. ἐπαινεῖται 
τις ἐφ᾽ οἷς ποιεῖ καλοῖς» ἢ ψέγεται 

Ἰφ᾽ οἷς “πομεῖ κακοῖς" “μακαρίξεται δέ 

ὅς ἐπὶ ἰρκύϊ καὶ «-λότῳ ἈΩΗ ἡ δυνάμει, 
ΕΣ 

4 ὡκ αὐτὸς ἐνεργήσας ἐκτήσατο, αλὰ 

ἢ “ληρονομήσας ἢ απὸ φύσεως λα- 

γῶν, 

1221. ΚΑΘ᾽ ὙΠΕΡΒΟΛΑΝ Το- 

ΞΕΥ͂ΣΑΣ, ὑπερβολικῶς εὐτοχῆσαι, 

ἘΚΡΆΤΗΣΑΣ, ἐγκρατὴς ἐγένα ὃ κὸ 
“πῶντα εὐτυχοῦς μακαριότητος. 

1224. Ὡ ΖΕΥ͂, φεῦ". διὰ μέσου. 
ΓΑΜΥΏΝΥΧΑ, τὴν αἰκύλες ἔχεσαν. 
ὄνυχας. 

1294, ΑΤΡΙΑΙΣ, ἀκαταρζέτοις, 
ἀκαταπονῆτοις. ᾿ 

1286. ΚΑΣΞΙΝΟΝ ΚΑΡΑνσν" 
φραςικῶς, ἀντὶ Ὁ, ὦ ἔνδοξε Οἰδίστω. 

1280. ΠΑΤΡΩΑΙῚΙ ΑΔΟΚΕΣ. ἤ- 
γὲν ᾿ γυνὴ ἔγϑα σπείρει σὲ πατήρ. 

1245. ΑΓΆΑΜΟΝ. τὸν κακόγα- 
μὸν γάμον, σοῦ δηλονότι, τεκνοῦντος 
ὅϑεν ἐτεκνώϑης, : 
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1254. Ὡ ΤῊΣ ΜΕΓΊΣΤΑ. ἐξάγίελος ἔρχεται ἀπαγ[ελῶν, ὅτι 
ἀγχόνῃ ἐτελεύτησεν ἡ Ἰοκάςη, καὶ ὁ Οἰδίπες ἑαυϊὸν ἐτύφλωσεν. ΑΡΕῚ- 

ΘΕ ΠΕΝΘΟΣ. ἀντὶ τοῦ, λήψεϑε. ΕΓΓΕΈΝΩΣ, γνησίως. ΑἹ 
ἮΝ ΦΑΝΩΣ᾽ ΑΥ̓ΘΑΙΡΕΤΟΙ. ἑκεσίως γὰρ ἑαυτὸν καὶ ὁ Οἰδίπος ἐτύ- 

φλωσε, κοὴ ἡ Ἰοκάςη ἀπήγξατο" μάλιςα, φησὶ, τῶν κακῶν λυπεῖ τὰ 
μὴ ἐκ τύχης συμβάντα, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐπίσπαςα καὶ αὐτάγρετα γιγνό- 

μενα. 

1276. ΠΎΛΑΣ Δ᾽ ΟΠΩΣ ΕΓΞΗΛΘ᾽. τὸ ἑξῆς" ὅπως εἰσῆλϑεν 
ἔσω, ἐπιῤῥήξασα τὰς πύλας, τεῖές, κλείσασα. Ὅμηρος" (Ἰλ. Ὡ. 
454.) 

τὸν τρεῖς μὲν ἐπιῤῥήσσεσκον ᾿Αχαιοὶ, 

Τρεῖς δ᾽ ἀναοίγεσκον. 
καλῶς δὲ τοῖς λέκτροις ἐπεμπίπιει" δὲ αὐτὰ γὰρ ἀπόλλυτοι. 

1278. ΤῊΝ ΔΕ ΤΙΚΤΟΥ͂ΞΑΝ ΛΙΠΟΙ͂. τὴν δὲ γυναῖκα λίποι 
τὴν ἑαυτοῦ, τεῖέςι τῷ υἱῷ γυναῖκα τραιδοποιόν. 

1285. ΠΕΡΙΠΟΛΟΥ͂ΝΤΑ, περιερχόμενον, ὥσπερ ἐμμανῆ. 

1250. ΤῸ Δ᾽ ΟΡΘΟΝ, ἤγουν 
σύντομον τὸ οὐ σκολιόν. 

1251. ΑΝΕΠΝΕΥ͂ΣΑ, ἀναψυ- 
χὴν ἔρον ἐκ σϑ' ἀναπνέω δ΄ ἀέρα, νὸ 
ἀπὸ τούτϑ ἀνέπνευσα ἀμεταράτως, 
ὅτε ἐν βίᾳ τοὶ ὧν εἶτα. ἀπηλλάγην 

αὐτῆς. 
1254. Ὡ ΤῊΣ οἰκήτορες δηλονότι, 

οἱ τὰς μεγίγας ἀεὶ τιμώμενοι τις 
μάς. 

1256. ἘΓΓΈΝΩΣ, γνησίως. ἘΝ- 
ΤΡΕΠΕΣΘΕ. ἐπιγρέφεοδε, ἐπιςροφὴν 
ἔχετε. 

1250. ΝΙΨΑΙ ΚΑΘΑΡΜΏ, πο- 

πλύναι διὰ καϑάρσεως. 
1261. ΕΚΟΝΤΑ. ὅτι ἑκόντες, ὃ 

μὲν. Οἰδίπες ἐτύφλωσεν ἑαυτὸν, ἡ δ᾽ 
Ἰοκάςη ἀπήγξατος ΤΩΝ ΔῈ ΠΗ- 
ΜΟΝΏΩΏΝ. ἤγουν ἀπὸ τῶν βλαβξῶν 
ἐκεῖναι μάλισα λυποῦσιν, αἵ ἂν φα- 

νῶσιν αὐθόρμητοι, ἑκόσιαι. 
1264. ΠΡῸΣ Δ΄. τί ἕτερον λέ- 

γεις ; 
1266. ΘΕΙΟΝ ΚΑΡΑ. «εριῷρα- 
ξικῶς, ἡ ϑεία ᾿Ιοχάςη. 

1260. ΑΛΙῚΙΣΤ᾽. τὰ. πάνυ ἐλ- 
γεινὰ, γεν ἡ πρᾶξις Φ΄ ϑανάτω ἄπ- 

ἐσ, ἤγον σῦν ἔχομεν διηγεῖδδαι αὐ- 

τήν ἡ γὸ ϑέα οὐ παρῆν, ἤγουν οὐ γὸ 
ἐϑεασάμεϑα. 

1272. ὉΠΩΣ ΓᾺΡ. ὡς γὃ παρ- 
ἤλϑεν, ἢ ἤγαν παρεγένεῖο ἔ ἔσω ὃ Ξ ϑυρῶνος Ἕ 
ὀργῇ, ἀντὶ Ὁ λύπη, χεωμένη. Θυρὼν, 

ὃ περιέχων τόπος τὰς ϑύρας. ἹΕΤ᾽ 
ΕΥ̓ΘῪ, ὥρμα κατ᾽ ὀρϑὸν πρὸς τὴν 
κοίτην, ἔγϑα μετὰ Ὁ ανδρὸς ἔ ἔχειτο. 

1274. ΑΜΦΙΔΈΞΙΟΙΣ. ἀμφοῖν 
χεροῖν. 

1276. ΚΑΛΕΙ. ἐκάλει δ᾽ Λαΐον, 
Σ πρὸ μακρὰ ἤδη νεκρόν. 

1278. ΤΙΚΤΟΥΣΑΝ ΔΥΣΤΕΚ- 
ΝῸΝ ΠΑΙΔΟΥΡΣΊΑΝ, ἀπὶ ξ', παῖ- 
δας δύσκαιδας. 

1280. ΓΟΑΤΟ, ἐκώκυε᾽ «ποιὰ 
λέξις. 

1282. ἘΚ ΤΩΝΔ᾽, μετὰ ταῦτα. 
ΕΙΣΈΠΑΙΣΕΝ, εἰσῆλϑεν. ὙΦ᾽ ΟΥ, 
ἀφελκομένες ἡμᾶς δηλονότι. ΠΕΡῚ- 
ΠΟΛΟΥ͂ΝΤ᾽, περι ρεφόμενον. 

1286. ΦΟΙΤΑ. ἐφοίτα, ἐμμανὼς 
σεριεςρέφετο, ἔγχος, ἐξαιτῶν «σορεῖν 
ἡμᾶς, ἤγουν «αραρχεῖν. 

1288. ΚΙΧΟΙ. εὕροι, μητρικὴν ἄ- 
ρββραν διπλὴν ἑαυτοῦ καὶ τῶν τέκνων" 
ὅτι ἐξ ἐκείνης ἰσπαρην καὶ εἰς ἐκείν» 

ἔσπειρεν. 



ΕΠ ΟἸΔΙΠΟΥΝ ΤΟΝ ΤΎΡΑΝΝΟΝ, 

1202. ΕΚ ΔῈ ΠΥΘΜΕΝΩΝ, ἀνέτρεψε τὰς πύλας, καὶ ἌΝ τα. 
λὲν ἐκ τῶν συυϑμένων. 

1205. ΠΛΕΚΤΑΙ͂Σ ΕΩΡΑΓΙΣ. ἐώρα λέγεται κρέμαδις, ὑψίθςς, 
μέταρσις. ΑΡΤΑΝΗΝ. τὴν ἀναρτητικήν' ἐριρυκὸ δὲ ἀρτάνη ὍΝ 
ἡ ἐκ τῶν καλωδίων ἀγχόνη: 

.1304.. ΟΥ̓ΞΣ ΜῈΝ ΟΥ̓Κ ΕΔΕῚ ΟΨΟΙΑΘ᾽, ΟΥ̓͂Σ Δ’ ΕΧΡΗ͂ΣΞ 
ΖῈΝ ΟΥ̓ ΓΝΩΣΞΟΙΑΤΟ. τὸ συμβαῖνον πᾶσι τοῖς τυῤλοῖς εδνόνὰ 
οὐχ δὴν γὸρ πολλάκις ἡαριιγμβαήμ οἷς οὐκ ἂν ἠθούλοντο" δχ ὁρῶσε 

δὲν ὧν δέονϊαμ" ἐν σκότῳ οὖν ἔς καὶ ἀγνωσίᾳ. 
1806. ΕΦΥΜΝΩΝ, ἀνοιμώζων. ἩΡΑΣΣ’ ἘΠΑΙΕΩ͂Ν βιϑοῦ μὰ 

ΦΑΡΑ, ἀναπεϊάσας τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἔπαιεν. 

1317. ἘΝ ΤΙΝῚ ΣΧΟΛΗ͂. οἷον ἐν ποίᾳ διατριβῇ. 
1318. ΒΟᾺ ΔΙΟΙΓΕῚΝ ΚΛΗΘΡΑ. -ιϑανὴ ἡ αἰτία τῇ ξξιξνοῦν 

αὐτὸν, ἵνα, φησὶ, δείξῃ τοῖς πολίταις, ὅτι ἀξίως ἑαυτὸν ἐτιμωρήσατο 
ἐπὶ ἀἰθυϑῆοις παϑήμασιν κοὴὶ ὡς μέλλων ἑχοντὶ ΨΥ τῆς ἫΝ διὰ 

τὰς ἀρὰς, ἃς δηρηδὶ ἐπαρασάμενος. 
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1280. ΔΕΙΚΝΎΣΙ. εἰὐντὶ Φ᾽, ἔδει- 
ξέν, ὅπϑ ἥν ἡ γυνὴ δηλονότι, 

1202. ΕΝΗΛΑΤ᾽, λεὶξ ἐπέϑετο. 
ἘΚΛΊΝΕ, οἰνέτρεψε. ΚΛΗ͂ΘΡΑ; τὸ 
εἰς ἀσφάλειαν. τῶν ϑυρῶν. Κ᾿ΑΜ- 
ἘΠΏΨΕΙΤ. ἀντὶ τοῦ, Ἰνέπεσε τῇ τέγη, 
ἤγουν μετὰ σφοδρᾶς ὁρμῆς ἦλϑεν εἰς 

δ οἵ ΟΥ̓ΟΡ. 

1205. ἙΩΡΑΙΣ. δεδεμένην, ἐ ἐγ- 
προ μένην κρεμάϑραις. ᾿Εώρα, διο 

8 Ε; ὅϑεν καὶ "μετέωρον, κρεμώϑρα, δι᾿ 

οὗ κρεμῷ τις τί. 
1206. ΒΡΥΧΗΘΕΙ͂Σ, βρνχεσά- 

μένος, ἀπὸ ὃ φωνῆς τῶν λεύντων, ὠντὶ 
» ἀγοιμώξας. 
1207. ΧΑΔΑ, ἐχάλασε, κατεδί- 

δᾶσε τὴν μετέωρον κρεμάϑραν. 
1209. ἌἈΠΟΣΠΑΣΑΣ. ὀφελό- 

βξνος ἀπ᾿ ἀὐτῆς τὰς ὑκ χρυσᾷ ἤλασ- 
μένε περόνας ἢ ἱμωτίων. ᾿Αποσπά- 
σας, κα]ασπάσας, καθελκύσας" ἄνα- 
σπᾶσας, ἀνελκύσας" διασπάσας δὲ, 

: διωμερίσας. 

1801. ᾽«ΨΑΡᾺΣ, πάρας, ἀναπτετα- 

σας; ἐκέντησεν τοὶ μέρη τῶν ἑαυτοῦ 

ὀφθαλμῶν; ἔνϑα ἀρμόξεται τὰ βλέ- 
φαρα, τοτέςι τὰς κόρας. 

1302. ΟΘ᾽ ΟΥ̓ΝΕΚ᾽, ὠντὲ δ’ ὅτι, 
οκ παραλλήλου. ΟΥ̓Κ μόδιον 

ΝΙΝ. οὔ ὄψονται, αὐτὸν οὔτε οἷα 
ἔπαιχεν, ὅτε δποῖα ̓  ἔδρα" ὅμοιον τῶ" 
(. Δ. 350.) «σὸῖόν σε ἔστος φύγεν 
ἕρκος. ὀδόντων. ΑΛΛ᾽ ἘΝ  ΣΚΟΤῷ, 

οἱ γὰρ τυφλοὶ “πρὸς ἃ μὲν ἀπελϑεῖν 

βόλονται, οὐ χατορϑοῦνται, πρὸς ΓῚ 5 δ᾽ 

οὐ βούλονται ἀγνοοῦντες ποορεύονται. 
ΟΥ̓ΟΙΆΤΟ, ΣΝΏΣΟΙΑΤΟ, ὄψοιντο, 
νώσοιντο' ἀντὶ Ὁ, ϑεάσονται; νι 
σονται. Ν 

1307. ΦΟΙΝΊΑΙ Δ᾽ ΟΜΟΥ͂, ἅμα 
δὲ τῷ “«αΐειν αἱ αἱματηραὶ Ἔ ὀμμά- 

τῶν χόραι ἔξρεχον τὰ γένεια. 
1900. ΦΟΝΟΥ͂, αἵματθ'. Ἐ- 

ΤΈΓΓΕΤΟ, ἐχεῖτο, 

1311. ἐμ δυοῖν , ἰῤῥάγη, οὖκ ἐκ 
μόν Ὁ Οἰδισροδὸς ὠλλοὶ συμμιγῆ ἐν- 

δρὸς γἡ γυναικός, 
1818. ΠΑΛΑΙ͂ΟΣ. ὃ πόλυχελος 

δὲ ὄλξος ὃ ο πρότερον. 

1918. ΔΙΟΙΤΈΙΝ. ΚΛΗΘΡΆ, ν- 
οἴγειν τῶ κατέχοντα "ἃ ἀσφαλίζοντα 

πῶς αὐλας ἀπὸ τότε δὲ δηλοῖ τὰς 
«λας. ὶ 

1320. ΤΌΝ ΜΗΤΡΟΣ, ἔμελλε 
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1328. Ὡ ΔΕΙ͂ΝΟΝ ΙΔΕΙ͂Ν. ἴσως οἱ καϊὰ τὸν Χορὸν ἰδόντες ἀπε- 

ςράφησαν, μὴ δυνάμενοι ϑεάσαδϑοι τὸ τπάϑος. 
1330. ΠΟΙ ΓᾺΣ ΦΕΡΟΜΑΙ. σοῦ εἰμι; ἐν ποίῳ χωρίῳ ἥ 

φϑογγή μὲ φέρεται ; τίνος ἀκούω ; «ποῦ ἐςτν ἣ φϑογγὴ» ἥ τις σφόδρα 
μοι διαπέτατοι, ἧς φερομένης ἀκούω; Ἢ οὕτως" ἀντὶ τοῦ ἀπέπτη ἣ 

φωνή: Φ ΊΝ᾽ ΕΞΉΛΟΥ, ἡ μεϊαφορὰ ἀπὸ τῶν ἐκ οὐφαν πένϊαδλον, 
χοὴ ἁλλομένων. 

1345. ΑΠΟΤΡΟΠΟΝ, ὃ ἂν τις οἐκοτρέψαιτο, ΑΦΑΤΟΝ, ἀφά- 
τως ἐπεληλυϑός.. ΔΥΞΟΥΡΙΣΤΟΝ, ὅρον μὴ ἔχον, ἀλλ᾽ ἀεὶ πσαρα- 
μένον, δυσπεριόδευτον. ΑΔΑΜΑΣΤΟΌΝ, ἀνίατον, ὃ οὐδεὶς δαμάσοι 
δυνήσεται; ἢ σκληρὸν αὶ τραχὺ, ἀπὸ τῇ ἀδάμαντος. ΟἿΟΝ ΕἸΣΕΔΥ 
Μ᾿ ΑΜΑ, οἷον ὁμᾷ με εἰσέδυ ἥ τε ἀπὸ τῆς πσηρώσεως. ἐλγηδὼν, καὶ ἥ 

τῶν καχῶν ὑπόμνησις. ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕ ΤΩΝΔΕ,. εἰλήφει γὰρ αὖ- 

ΒΕῈΣ ΟἸΔΙΠΟΥ͂Ν ΤῸΝ ΤΥΡΑΝΝΟΝ; 

τὸν ὀδύνη, ἐπεὶ γεωςὶ τοῖς κεντροῖς ἐπεπήρωτο, 

1358. ἘΠΙΠΟΛΟΣ. φιριησλῶν ἐμὲ καὶ περιμένων ἔτι" νῦν δὲ τὲς 

ἀπὸ τοῦ Χοροῦ γνωρίξει, ἴσως διὰ τὸ τεταράχϑαι ἐπὶ τῷ τοσάεῃ προσ- 
φάτῳ κακῷ. 

1359. ΕΠΗΡΕ;. ἤγδν ἔπεισε" κοὴ Εὐριπίδης" (Ὅρ. 55: ) 

Ὅςις μ᾽ ἐπάρας ἔργον ἀνοσιώταῖϊον. 

1373. ΔΕΊΙΛΑΙΕ ΤΟΥ ΝΟΥ͂. δείλαιε τῆς συνέσεως ἕνεκεν, ἡ τῆς 

συμφορᾶς χάριν" χαλεπὸν γὰρ συνετῷ ἀνδρώπῳ τὰ τοιαῦτα συνενεχ- 

ϑῆναι. 

λέγειν τὸν μητρὸς μιάφορα" σιγᾷ δὲ 
τῶτο διὰ τὸ αἰοκρὸν, τὺ Φησὶν ὠνόσιον, 
ἄῤῥητον εἶναι. ΟΥ̓ΔῈ ΡΗΤΑᾺΑ ΜΟΙ, 

οὐ πρέποντα λέγεδδαι ὑπ᾿ ἐμῶ. 

1828. ΡΩΜΗΣ, βουϑείας. ΜΕΙ1- 
ΖΟΝ Η ΦΕΡΕΙΝ. βαρὺ “πλέον ἢ ὥςε 
δύναῶαι φέρειν τινώ. 

1325. ΔΕΊΞΕΙ, δεδείξεται τὼ σοὶ 

ὁποῖόν ἔςι τὸ νόσημα. 
1331. ΤΙΣ Ο ΠΗΔΗΣΑΣ. τίς 

ἀπὸ Ὃ δαιμόνων ὃ κατορθώσας μεῖ- 
- , ς΄, Ν νῷ ως "» 

ζονα Τῶν μτρξων εαῦὶ τη ση δυςυχεῖ 

μοίξᾳ ; 
1841. ΦΟΡΑΔΗΝ, φερομένη. 

ΔΑΙΜΟΝ. ὦ τύχη, ποῖ προέδης ; 
1343, ἘΣ ΔΕΙΝΟΝ. εἰς χαλε- 

πὸν, -«ροέξη δηλονότι, οὐ προσιτὸν εἰς 
ἀκοὴν, δὲ προσιτὸν εἰς ϑέαν. 

1344, ΣΚΟΤΟΥ͂ ΝΈΦΟΣ. νέφος 

«- . “ ΄ Ν - ΓὈ»»"ν ͵ὔ 
9 ἐμοῦ σκότϑ, γδν τῆς ἐμῆς τυῷλω- 

σεως, ἐπερχόμενον ἀῤῥητον,. ἄμετρον, ῷ 
ὠκαταπόνητον, τὸ δυσπερίληπῖον. 

1353. ΕΤῚ ΜΟΝΙΜΟΣ, ἔτι πα- 
ραμένων μοι. ΚΗΔΕΥΩΝ, ϑερω-: 

πείων. 
1357. ΚΑΙ ΠΕΡ ΟΜΩΣ. οι 

““αραλλήλδ. 

1850. ΟΥ̓ΕΙΣ ΜΑΡΑΝΑΙ, ὀφ- 
ϑαλμὸς ἀμαυρωσαι. 

1360. ᾿Απόλλων ἣν ὃ τὸ ἐμὰ χα- 

καὶ πάϑη τάδε τελέσας. 
1362. ΝΙΝ, αὐτὰς, τὰς ὄψεις" 

οὐδεὶς ἄλλος ἔπληξεν, ἐκέντησε τὰς 
ἐμὲς ὄψεις. 

1365. ἘΝ ΤΑΥ͂Θ᾽, ἔςι ταῦτα 

ὃ “παρατατικὸς ἀντὶ ἔνεςῶτος. 

1879. ΘΕΙΔΑΙΕ ΤΟΥ ΝΟΥ. ἄ- 

ϑλιε κατ᾽ ἴσον ἕνεκα ταῦ νοῦ, ἤγον τῶ 

Ν 
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1375. ΟΛΟΙΘ᾽ ΟΣΤΙΣ ἩΝ, ἀπόλοιτο, φησὶν, ὅςις ἀπὸ τῆς 

ἀγρίας πέδης, τῆς διανεμομένης τοὺς τοόδας με, ἔλαθε καὶ διίσωσέ με- 
ΝΟΜΆΔΟΣ ἘΠΙΠΟΔΙΑΣ. ἐν τῇ δημοσίᾳ ὁδῷ, τῇ ὑπὸ τῶν νομέων 
σατεμένῃ. ΟΥ̓ΔῈΝ ΕἸΣ ΧΑΡΙ͂Ν. εἰς ἐδενὸς χάριν τὴν ἐμὴν σωΐη- 

ρίαν ἐργαζόμενος" ἀντὶ τῦ, μηδὲν χρηςὸν ἐργασάμενος ἐν τῷ διασῶσαϊ 
με. ΤΌΤΕ ΓᾺΡ ΑΝ ΘΑΝΩ͂Ν. ἀντὶ τοῦ, ϑανόντος, ἢ ἢ τὸ ΗΝ ἀντὶ 
τοῦ ἤμην. 

1385. ΑΦ' ΩΝ ΑΥΤΟΣ ἘΦΥΝ, ἐξ ὧν ἐτέχϑην, ἐξ αὐτῶν καὶ 
τέτοκα. ἘΠ ΔῈ ΤΊ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ. εἴ τι κακοῦ κἄκιον, τοῦτ᾽ 
ἔλαχεν Οἰδίπος ᾿ 

1300. ὩΣ ΜῈΝ ΤΑΔΕ. τὰ τῆς τυφλώσεως, ΟΥ̓Κ ΟΙΔ’ ΟΜ- 

ΜΑΣΙΝ ΠΟΙΟΙ͂Σ. φησὶ πρὸ τοῦ ϑανάτου ταῦτα διαϑέϊνοι, ὅπως ἂν 

τοῖς γονεῦσι καϑ᾿ “Αδθ μὴ συντυγχάνῃ ὁρῶν" εἶναι! γὰρ αὐτῷ τοῦτο 
αἰογρόν. 

ἀμ ΚΡΕΙΞΞΟΝ᾽ ΑΥ̓ΧΟΝΗΣ, ἀγχύνᾷ ἐπριρανέρερρα ἅπερ 

οὐκ ἢν ἰζδγαι οὐδὲ ἐν ϑανάτῳ" διὰ τούτϑ οὖν ἀπολογεῖται, ὅτι μεῖζον 

κακὸν διεπράξατο εἰς ἑξυτὸν, ἢ εἴπερ ἦν τελευτήσας. ΑΛΛ᾽ Η ΤΕΚ- 

ΝΩΝ ΔΗΤ’ ΟΨΙΣ. ἐν ἐρωτήσει.. 
1405. ΚΗΛΙ͂ΔΑ, ὄνειδος, συμφοράν. 
1417. ΚΑΚΩ͂Ν ὙΠΟΥ͂ΛΟΝ. ὑὕὑποπῖον, κρυπῖὸν, ὡς εἰ ἔλεγε τὸ 

κράτιςον τῶν κακῶν. 

σκοποῦ ὃ ἐπινοίας», νὸ ἕνεκα τῆς συμ- 
φορᾶς" ἤγουν ἕνεκα ὧν σοι συνέξη, τὸ 
μὲ ΝΣ, ἃ ΄ 
ἕνεκο ὧν ἐπενοήσω. 

1885. ΩΝ ἘΦΥΝ ΑΠΟ. οὔτε 

ὑπὸ δ΄ ἀνθρώπων ἐκλήϑην ὧν νυμφίος 
“' ψυναικὸς ἀφ᾽ ἧς ἐγεννήθην, ἤγον τῆς 

μητρός. 
1380. ΚΕΡΙΣΣΩΝ ΓΑΡΉΣΘΑ. 

“προτιμότερον ἄν ἦν τὸ μηϑαμῶς εἶναί 
σε, ἢ ζῶν σε τυφλὸν ὄντα. 

1304. ΟΙΝ ἘΜΟΙ ΔΥΟΙ͂Ν. πρὸς 

οὗς ἀμφοτέρας ἔργα ἐσὶν ὑπ᾽ ἐμ φτ8- 

“οιημένα κρείσσονα ἀγχόνης, ἤγουν 

μείζονος κακῷ ἄξια ἢ ἀγχόνης, 'νιγ" 

μονῆς. 
1306. ἘΦΊΙΜΈΡΟΣ, ἀξία ἐπιϑυ- 

μεῖδλο. ΒΛΑΣΤΟΥ͂Σ,, εἰς φῶς φα- 
νεῖσα, ὅπως ἐφάνη. 

1308. ΟΥ ΔΗΤΑ. οὐδαμῶς ἐφί- 
μέρος ἦν ὧν ἡ ϑέα τοῖς ἐμοῖς ὀῷϑαλ- 

μοῖς. 

1401. ΤΡΑΦΕῚΣ, δατείψας.- 
1408. ΕΚ ΘΕΩ͂Ν, ἐκ τῆς μερί 

ἢ ϑεῶν. ΚΑΙ ΓΕΝΟΥ͂Σ, ἢ ἀπὸ τῆς. 
μερίδος τοῦ ψένος ΜΥ Λαΐδα, 

1405. ΚΗΛΙ͂ΔΑ. οὕτως ἐγὼ τὸν 
ἐμὸν μολυσμὸν πσροκηρύξας. 

1407. ΑΛλλ᾽ Εἴ ΤΗΣ. ἀλλ᾽ εἰ 
Ῥὼν , ΄ Ν Ν “" . 

ἐστί τούτοις ἣν φραγμὸς διὰ τῶν ὦτων 

τῆς ἀκεούσης τοηγῆς» ἦγεν τῆς ἀκου- 
γικῆς δυνάμεως. 

1415. ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ λόγῳ, ἃ 
«ρὸ “ολλᾷ ἐνομίζετο «ατρῶα ἐμά. 

1417. ὙΠΟΥ͂ΔΟΝ, κεκρυμμένον, 
ΚΑΚΟΣ ΚΑῚΚ ΚΑΚΩ͂Ν, ἀκάϑαβος 
κἡ ἐξ ἀκαϑάρτων. 

1410. ΝΑΠΗ, κοιλότης ὄρους. 
ΔΡΥ͂ΜΟΣ, ἄλσος, σύνδενδρος τόφος. 

ΣΤΈΝΩΠΟΣ, ςενὴ ὁδύς. 

1421. ΑΙ ΤΟΎΜΟΝ, ἤγουν αἵ 
ὁδοὶ, ἐπίετε ἀπὸ τῶν ἐμῶν χειρῶν τὸ 
αἷμα τῷ ἐμ «σατρός. 



, αὐ μιν 

ΕΙΣ ΟἸΔΙΠΟΥΝ ΤῸΝ ΤΥΡΑ͂ΝΝΟΝ. 

1437 . ΑΛΛΤ ΩΝ ἘΠΑΙΤΈΤΪΣ, ὧν χρείαν ἔχεις εἰς βοήϑειαν. 
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1455. ΠΡῸΣ ΣΟΥ ΓᾺΡ. ὑπὲρ σοῦ, καὶ οὐχ ὑπὲρ ἐμαυτῷ λέξω: 
1463. ΟΜῺΞ Δ᾽ Ν᾽ ΕΞΤΑΜΕΝ ΧΡΕΊΑΣ. ὁ μὲν τῷ σρόει- 

ρημένῳ χρησμῷ ἀξιοῖ ἀκολεϑέϊν, ὅτι δὲ ῥίπτειν αὐτὸν ἀπὸ τῆς χώρας" 
ὁ δὲ Κρίων ἐπανέρεδγωώ φήσι δέν, ὅτι αὶ Λαΐθ Ταῖς, καὶ βασίϊλεὺς τυγὴ 

χάνει" ἣ ἡ χρεία, φησὶν, ἡ καϊέχεσα ἡμᾶς, ταῦτα ἀπαιτεῖ. 

1466. ΚΑῚ ΓᾺΡ ΣῪ ΝΥΝ Τ᾽ ΑΝ ΤΌ ΘΕΌ. νὰ καὶ μετὰ γνώ- 

μὴς ϑεοῦ ἀπέλϑῃης. 

1474. 

ΙΝ ΕΞ 

ΣΨΨῚ 

ΚΥΡΙΟΝ ΤΆΦΟΝ, ἴδιον, ἢ “ὀφειλόῤενον, ἢ κεχυρωμένον. 
ΕΚΕΙΝΩ͂Ν ΟἹ Μ᾿’ ΑΠΩΘΑΛΥΤΗ͂Ν ΘΑΝΩ. ἵνα δόξω 

Ὡρὰϑε 

1426. ΑΝΈΙΤΕ, ἀνεδώκαϊε. ΤΑΥς- 
ΤΟΝ ΣΠΕΡΜΑ. οἱ αὐτοὶ γὸ ἦσαν 
αὐτῷ οἱ ἀπὸ ὃ μητρὸς αὐτῷ γεγονότες 
«παῖδες. 

1427. ΑΙΜ᾽ ἘΜΦΎΛΙΟΝ, γένος 
ἀνα πεφυρμένον ψένοι" οὐ μόνον γὸ πᾶ 

τὴρ ὁ «ατὴς ἐνταῦϑα, ἀλλὰ κὶ ὠδελ- 
φός' ἢ οὐ μόνον οἱ παῖδες, παῖδες, 
ἀλλὰ δ ἀδελφοί" ἊΣ γδ ἡ ἢ αὐτὴ μέτηρ 
ἦν κοι ἡ ἐνυμφεύϑη τῷ υἱῷ, καὶ ἐσταιδο- 

ποίει αὐτῷ. 
1431. ἘΞῺ ΚΑΛΥΨΑΤ᾽, οὦ- 

φάλλοντες ἐφανὴ ποιήσατε. ΘΑ- 

ΛΑ͂ΣΣΙΟΝ ἘΚΡΙΨΑΤ᾽, ἐχβάλλονῆες 
᾿ῥίψατε εἰς τὴν ϑάλασσαν. 

1437. ἘΣ ΔΈΟΝ, εἰς τὸ ἁρμόζον 

τοῦ χρόνε" τῶτέξιν εἰς καιρὸν, εὐκαΐ- 

1441. 
δικαία. . 

1445. ΤΑ ΘΝΗΤΩῺΝ ΓΕΝΕ- 

ΘΔᾺ; τὰ ἀνθρώπων τέκνα, τατέςι 

τὸς ἀνθρώπες. 
1448, ΑΚΑΛΎΠΤΟΝ ΟΥ̓ΤΩ, 

φλαύρως ὅτως "ἢ ανακεκαλυμμένως. 
1440. ΠΡΟΣΔΕΞΕΤΑΙ. ἤγοῦν 

ἀνέξεται προσδέξεδαι. 
1451. ΤΟΙ͂Σ ἘΝ ΤΈΝΕΙ. τοῖς 

“ροσήκεσι γὰρ κατὰ γένος μόνοις' διώ- 
χκειται τὸ πρᾶγμα, τὰ τῶν προσης- 
κόγτων κατὰ γένος κακὰ εὐσεδὼς μά- 
λιγὰ δρῶν κὶἡ ὠκόειν. 

1453. ΕΛΠΙΔΟΣ. ἐπεὶ ̓ἃ προσο 
δοκίας με ἀπέτησας, ἀπήγαγες. 

ΕΝΔΙΚΟΣ, εὐπρόσωπος, 

1465. ΠΡῸΣ ΣΟΥ͂. τὸ γὰρ ὃν 
πρὸς σὰ ἐρῶ, οὐ τὸ ὃν «πρὸς ἐμῶ" ἤγδν 
σὸν γδ ἢ ἐρῶ «πρᾶγμα, τεξέξι τῆς δύνά- 
μεέως τῆς σῆς" οὔκ ἐμὸν, ἢ ἮγΘΥ οὐ τῆς ΄ 

δυνάμεως ἃ ἐμῆς. 

1458. ΠΡΟΣΗΤΌΡΟΣ, ὥσπες 
βολὴ λέγεται μὲν ἡ ἄφεσις τοῦ βέλεως, 
λέγεται δὲ τὸ τραῦμα, τὸ ἀπὸ 9 βέ: 
λθον ὅτω "ὦ τοροσήγορος λέγεται μὲν 

"ὦ ὃ προσαγορευόμενος, καϑὸ λέγεται 

ἐνταῦϑα" λέγετε δὲ καὶ «ροσήγορος 

λόγος, ὃν προσαγορεύων λέγει τις “πρὸς 

ἕτερον" ἤγθν ἢ «ορόσρησις τὸ τροσα- 
γόρευσις, καϑὸ λέγεται" (1966.) τί 
δῆτ᾽ ἐ ἐμοὶ βλεπῆὸν, ὃ ἢ σερκτὸν, ἢ Ὡροσ- 
ἤγορον ἔτ᾽ ἀκούειν ἡδονὴ, φίλοι ; 

1460. ἘΚΜΑΘΕΙ͂Ν. μαϑεῖν ἐκ 
τοῦ ϑεοῦ, τί ἐξιν ἄξιον «ράτῖειν.. ᾿ 

1461. ΠΑ͂ΣΑ ΦΑΤΙΣ, πᾶσα ἡ 
γνώμη, ὃ σκοπὸς “ἂς Ω ἐκεῖνθ χρη- 
σμῶν, λέγω ἐπολλύναι, ἤγθν φϑείρειν, 
ἐμὲ ἢ τῷ πατρὸς ἀσεξὴ φονέα. 

1468. 1Ν᾽ ἘΣΤΑΜΕΝ ΧΡΕΙ͂ΑΣ, 

ἐνταῦϑα " ἃ χρείας ὅπε ἐσμὲν, ἤγεν ἐν 
ταύτη τῇ χρείᾳ ἐν ἐσμέν. 

1465. ΠΕΎΣΕΣΘ᾽ ὙΠῈΡ. 
ἀνδρὸς οὕτως ἀϑλίω ἐρωτήσετε; ἢ 

1467. ἘΠΙΣΚΗΠΤΩ, ἐ ἐνόρκως ἐν- 
τέλλομω. ΠΡΟΤΡΕΥ͂ΟΜΑΙ, αἰτή- 
σομαι. ΘΟΥ͂, “ποἴησον. 

1470. ΑΞΙΏΘΗΤΩ. ἐμ } ὥ» 
τὸς μήποτε ἄξιον χκριϑήτω τόδε τὸ πα- 
τρῷον ἄςυ οἰκήτορος τυχεῖν. 

1474, ΚΥΡΙΟΝ; κεκυρωμένον, 
Ν.2 

᾿ 
ὕπερ 
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νῦν ἀναιρεΐδϑοι ἐν τῷ Κιϑαιρῶνιγ καϑὼς τοῖς γονεῦσιν ἐδόκει" αὶ νῦν τῷ 

βελήματι αὐτῶν ἀπόλλυμοι. 

ΕΠΞ ΟἸΔΙΤΙΘΥ͂Ν ΤῸΝ ΤΎΡΑΝΝΟΝ , 

1493. ΟΥ̓ ΔΗ ΚΛΥΩ ΠΟΥ͂. αἰδνάνεται τῶν ϑυγατέρων παρδ- 
σῶν. ΤΟΙ͂Ν ΜΟΙ ΦΙΛΟΙ͂Ν ΔΑΚΡΥΡΡΟΟΥΝΤΟΙ͂Ν. ἀντὶ τοῦ; 
τῶν ἐμῶν ϑυγατέρων" δέον δὲ εἰπεῖν δακρυῤῥούσαιν, ἀρσενικῶς ἐξήνεγ - 
κεν" ἔς! δὲ ᾿Ατ]ικώτερον, ὡς τὸ, μὰ τὼ ϑεὼ, καὶ τὸν τὼ χέϊρε. 

1603, ΑΙ ΤΟΥ͂ ΦΥΤΟΥΡΓΟΥ͂ ΠΑΤΡΘΣ. αἵ τινες χεῖρες τὰ 

πρόδ)εν λαμπρὰ ὄμματα τοῦ ὑμετέρα πατρὸς ὧδε ὁ ὁρᾷν πρξξένηδαν. 

ἀδορ, ΟΙΟΝ ΒΙΩΝΑΙ. «“ῶς ὑμῖν βιῶναι ἐκ τῶν ἀνϑρώπων 

ἀνάγκῃ: ἢ ἡ ΠΡΟΣ ἀντὶ τῆς μετὰ, ἀντὶ τᾶ, μετὰ ἀνδρῶν. 
1521. ΟΝΕΙΔΙΕΙ͂ΣΘΕ, ὑδριδϑήσεδϑε.. 
1529. ΤΗΛΙΚΑΣΔΕ, ἀνῆὶ τοῦ, μικράς. 

" ἌὌ0ΡΥ ζ ὲ ὃ, 

1476. 'ΘΑΙ ΤΟΙ ἙΟΣΟΥ͂ΤΟΝ. 

Μαί ἊΝ κατὼ τοῦτο οἶδα. μῆτε νόσον 

ἂν ἐμὲ, μῆτ᾽ ἄλλο μηδὲν πέρσαι» ἤγεν 

κατας, ἔψαι», πρότερον δηλονότι" ϑνή- 
μα δ Ων; ἤγϑν, εἰ ἐϑνήσκων γὰς, οὐ 

μῆἥποτε ἂν ἐφυλάχϑην ἐ ἐστί, τινι τοιότῳ 

δεινῶ κακῷ. 

1484. ΑΙΝ ΟΥ̓ ΠΟΘ᾽. τὸ σιῶν 

ποιῶτον" ὧν χωρὶς ὄποτε ἰςάϑη ἐ ἐμοῦ 

τοῦ ἀνδρὸς βορᾶς, ἤ ἤγϑθν τροφῆς, τρά- 
“εζα" ἤγ8ν χωρὶς τότων οὔποτε ἐςά- 

ϑη μοὶ τρόφῆς. τράπεζα. Τὸ ΧΩΡῚΣ 

"ὦ τὸ ΑΝΕΥ ἐκ «ταραλλήλε. 

1487. ΜΈΛΔΕΣΘΑΙ, ἤγϑθν μέλοιν" 
τοῦτο δὲ ὠντὶ τοῦ, ϑέλησον μέλειν σοι» 

. Φροντίδα εἶναί σοι. Ά 
1480. Θ᾽ 2 ᾽ΝΑΞ. ἄγε; ὦ ἄταξ' 

“ποίησον δηλονότι ὃ ὃ αἰτῶ. 

1407. Ο ΠΟΡΣΥ͂ΝΑΣ. ὁ παρα": 
ῃ 

ων- 

1409. ΤΗΣΔΕ ΤῊΣ ΟΔΟΥ͂. καί 
σε ἕνεκα ταύτης αὖ ὁδοῦ, ἧς ἔπεμψας 
δηλονότι τὰς κόρας. 

1503. ΑἹ ΤΟΥ͂ ΦΥΤΟΥΡΓΟΥ͂. 

δ᾿ χεῖρες τοῦ «τατρὸς, τῷ φύσαντος 

ὑμᾶς, ὕτως ὁρῷν, ἤγεν τυφλώτῆειν, 

«προὐξένησαν τὰ πρότερον λαμπρὰ ὄμ- 

ματα. ΠΡΟ᾽ ΥΞΕΝΗΣΑΝ, εἰργά- 

σαντο; αἴτιοι ἐγένοντο. 

1505. ΟΣ ΥΜΙΝ. ὃς ὑμῶν παϊὴς 
ἰφάνϑην, ὦ ὡ τέκνα, ὅϑεν αὐτὸς ἰσπάρην, 

οὔτι ὁρῶν οὔτε ἱσορῶνε 

1509. ΧΡΕΩ͂Ν, χρέος ἐςὶνν ἤγουν 

ἀνάγκη. 
.. 1510, ΠΟΙΑΣ ΓᾺΡ ΑΣΤΩΝ. 

εἰς “σοίας γὰρ ἀςῶν ὁμιλίας ἥξετε, εἰς 
ποίας ἑορταὶς; ὅϑεν οὗν ἐπανήξῆε πρὸς 

τὸν οἶκον κεκλαυμέναιν ἀντὶ τῆς ἀπὸ ἡ 

ϑεωρίας τέρψεως ν 
1513. ΔΆΜΑΣ, καιρόν, ΤΙΣ 

ΠΑΡΑΡΡΙΨΕΙ. τίς λαμβάνων ὑμᾶς 
εἰς γύναϊκας, ὦ τέκνα, “παρόψεται 

τοιαῦτα ὀνείδη, ἃ γονεῦσιν ὑμῶν, καὶ 
ὑμῖν ὁμοῦ ἔςαι δηλήματα, ἤγον βλώ- 
ζαι, ἀτιμίαι. 

618. ΗΡΟΣΕΝ. τῇ τεχούσῃ ἐ- 
μίγη» ἀφ᾽ ἧς αὐτὸς ἐγιννήϑη. 

1521. ΤΟΙΑΥ͂Τ᾽. τοιούτος ὄνει- 
δισμὸς ὀνειδιεῖδδε. ΤΙΣ ΓΑΜΕΙ. τίς 
εἰς γάμον λήψῆαι.; ΧΕΡΣΟΥΣ, παρ- 
9 ἕγως “ 

1527. ἘΓΤΈΝΕΙΣ, τροσηκόσας 
σοι κατὰ γένος. 

1629. ΤΗΛΙΚΑΣΔ᾽, τοσαύτας 
σὴν ἡλικίαν, ἤγουν μικράς. ΟΣΟΝ 
ΤῸ ΣΟΝ ΜΕΡΟΣ, ὅσον ἧκεν εἰς τὸ 

σὸν μέρος. 

1581. ΞΥΝΝΕΎΥΣΟΝ. ἀντὶ τοῦ, 

κατανεύσας ψαῦσον, αὐτῶν δηλονότι, 
τῇ σῇ χειρί. 

1588, τὸ ΕΥ̓ΧΕΣΘΕ «παϑητικῶς 
κεῖται, ἤτοι εὐχῆς τυϊχάνετε ὑπ ἐμϑ, 

1534. ΟΥ ΚΑΙΡΟΣ, ἕως οὗ εὖ- 
τυχεῖτε. 
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1548. ΤΈΚΝΩΝ Δ᾽ ΑΦΟΥ͂. ἀφίγασο' τῇ τροσῳδίᾳ δὲ, ὡς 
ἀφαιροῦ. 

1551. ΚΑΙ ΓᾺΡ Α ΚΡΑΤΗΣΑΣ. ὅσα νενίκηκας, οὐ συνήνεγκέ 
σοι. Καὶ αὐτάρκως ἔχει τὸ δρᾶμα" τὰ γὰρ ἑξῆς ἀνοίκεια, γνωμολο- 

γοῦντος Οἰδίποδος. 

1586. ΑΛΙΣ. ἀρκόντως ἔχει τὸ 

πρᾶγμα. 

1538. ΚΑΙΡΩ, καιρὸς κατὰ ᾿Α- 

ρισοτέλην, ὃ δέων χρόνος» τυτέζιν ἐπι- 

τηδεία ὥρα τοῦ ποιῆσαΐ τι. 
1530. ΕΦ᾽ ΟΙΣ ΟΥ̓͂Ν ΕἸΜΙ. ἤ- 

Ὑ8ν ἐφ᾽ οἷς ἔχω τὴν ἐμαυτῷ διάνοιαν. 

1640: ἘΛΗ͂, ἀφέλῃ, ἀπ᾿ ἐμοῦ 

λαξης. 

1551. ΞΥΝΈΣΠΕΤΟ, συνήνεγκε; 

συμφέροντα ἦν. 

1553. ΗΔΗ, ἀντὶ τοῦ, ἔγνω, ΟΣ- 
ΤΙΣ ΟΥ ΖΗΔΛῷ. ὅςις, κρώτιςος ἢν 

δηλονότι, οὐκ ἐπὶ εὐδαιμονίᾳ, «πολιτῶν 

καὶ εὐτυχίαις ϑαῤῥῶν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ, 

ἑαυτῷ δηλονότι, ἃ ἀρετῇ. 

ΤΕΛΛΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕἸΣ ΟΙΔΙΠΟΥ͂Ν ΤΥΡΑΝΝΟΝ, 

Ν3 
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Νὴ, ΩΝ, ᾿- Ὑν ΐ ᾿ ΝᾺ «ΥΝ, 

ἊΝ ἜὙ νὴ ἠδ ἐκ ῥλάλενο ἐξ: ὑκὰρ 
ἐν ΩΝ 
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͵ ἊΝ 



ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΛΑΙᾺ 

ἘΠΞ ΤῸΝ ΕΠῚ ΚΟΛΩΝΩ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 

ἘΣ ἼΕκκον. Οἰδίπος εἰς ᾿Αϑήνας τυαραγενόμενος, ἐρωτᾷ τὴν 

ϑυγατέρα ᾿Αντιγόνην. 
3. ΤΙΞ ΤῸΝ ΠΛΑΝΗΤΗΝ. ἔςι μὲν ἀφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς λαμξά- 

γονγτα λέγειν οὕτω" Τίς τὸν τολανήτην Οἰδίπουν δέξεται ; ἣ, Τίς ἡμᾶς 
σήμερον ὑποδέξεται ; δύναται δὲ κοὴ τοῖς ἄνω συνἄπ]εδγαι, τοῦ ΤΙΣ μὴ 
«υυσματικῶς κειμένα, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ ἣ ἄρϑρε, ὥςε τῷ ΠΟΛΙΝ συν- 
τετάχϑαι, καὶ τὸν λόγον ἔχειν οὕτως" Τίνας χώρες ἀφίγμεϑα, ἢ τίνων 

ἀνδρῶν τποόλιν, ἣ τὸν τολανήτην Οἰδίπεν δέξετω ; Ὅτι δὲ τῷ ΤΙΣ ἀντὶ 
᾿ἄρϑρε χρῶνται, Καλλίμαχός φησιν οὕτως" 

ὑὕπεὶρ ἅλα κεῖνος ἐνάδ)η 
᾿Αλχάϑοον τὶς ἄπυςος. 

4. ΣΠΑΝΙΣΤΟΙ͂Σ, ὀλίγοις, εὐτελέσι, τοῖς κατὰ σπάνιν τοῦ αἷ- 

ταντὸς διδομένοις. 
6. ΜΕΙΟΝ ΦΕΡΟΝΤΑ. βραχύτερον ἀποφερόμενον τοῦ αἰτηϑέν- 

τος" οὐ γὰρ ὅσα αἰτέ! τις λαμβάνει. ΚΑΙ ΤΟΔ’ ἘἙΞΑΡΚΟΥ͂Ν. 

ὅμως γοῦν τούτοις ἀρχόμενος. 

7. ΣΤΕΡΓΕΙ͂Ν ΓᾺΡ ΑΙ ΠΑΘΑΙῚΙ ΜΕ. ταῦτά με ςέργειν τὰ 

δυςυχήματὰ ὁ πσολὺς πεποίηκε χρόνος, καὶ τὸ τῶν συμφορῶν τλῆϑος, 
χοὴ τὸ τῆς ἀνδρείας τολεονέκτημα. ΠΑΘΑΙ γὰρ, οἱ συμφοραΐ" ἀπὸ 
χοινοῦ δὲ τὸ ΔΙΔΑΣΚΕῚ, ἀντὶ τοῦ, ἤϑισμαι τῷ πολλῷ χρόνῳ, καὶ 

μεμελέτηκα τῆς τύχης τὰ δύσκολα. 
9. ΘΑΚΟΙΣΙ, καϑέδραις. ΒΕΒΗΛΟΙ͂Σ, βατοῖς" βέξηλος γὰρ 

τόπος ἐςὶν ὁ ἀκάϑαρτος, κοὴ τοᾶσιν ὧν βατός" κοὴ βέθδηλος ἀνὴρ, ὁ 

7. ΣΤΈΡΓΕΙΝ, ὑπομένειν τὼ δυευχῆ. 
Ν 4 



384 ἙἘΕἹἸΣ ΤΟΝ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩ ΟἸΔΙΠΟΔΑ. 

μιαρός. Ἑϊριπίδης ΤΠρωτεσιλάῳ" : 

' Οὐ γὰρ ϑέμις βέβηλον ἅπεδγοι δόμων. 
καὶ 

᾿Αείδω ξυνετοῖσι" ϑύρας δ᾽ ἐπίϑεϑ)ε βεβήλοις. 

ΒΕΒΗΛΟΙ͂Σ οὖν, τοῖς ττᾶσι ᾿βασίβνβ τόποις, μηδὲ ἀνειμιένοις ϑεοῖς" 

ἐκ μεταφορᾶς δὲ βεδήλες κοὴ τὸς ἀμύντος φασὶ χοὴ ἀκαϑάρτες. ἼΞο- 
φοκλῇς δὲ ἐν Συνδείπνῳ βέθηλον τὸν ἰδιώτην φησί. 

11. ΣΤΗΣΞΟΝ ΜΕ. ςῆσόν με ἐκ τῆς ὁδοιπορίας: τὴ ΠΡ ΘΡΗΡΕΣ 
12ὥ. ΜΑΝΘΑΝΕΙΝ ΤᾺΡ ἩΚΟΜΕΝ. εἰς γὰρ τοῦτο, φησὶν, 

ἐληλύϑαμεν, ἅτε δὴ ξένοι ὄντες, πταρὰ τῶν ἀςῶν μανϑάνειν, τί ἐς! 
πρακτέον ἡμῖν. 

14. ΠΑΤῈΡ ΤΑΛΑΙΠΩΡ᾽, οὐκ ἐμπαροινᾷν βϑλομένη τῷ πατρὶ, 
ταλαίπωρον ἀποκαλεῖ; ἀλλὰ τὸ πάϑες παριςτῶσα τὸ μέγεϑος", τποώρεὶν 

δὲ οἱ Ἤλεοι τὸ πενϑεν φασι" καὶ ̓Αντίμαχος" 
Πῶρος τοί γ᾽ ἀλόχοισι νὴ οἷς τεκέεσσιν ἕκαςος. 

«παρὰ τοῦτο οὖν ταλαίπωρος ἐτυμολογεΐτοι. ᾿ 
15. ὩΣ ΑΠ’ ΟΜΜΆΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩ. γράφεται ΩΣ ΑΝΟΝ.- 

"ΜΆΑΤΩ, ὅ ἐςιν, ὡς τυφλῷ σημῆναι», πρόσω εἰσίν" ὡς ἄν τις τορόσῳ 

ἀφορῶν τεκμήραιτο" ὡς ἄν τις τὰ ὄμματα πόῤῥω ἔχων. ἡ 
16. ΩΣ ΑΠΕΙΚΑΣΞΑΙ. ὡς ἐςιν ἐκ τοροσόψεως τεκμήραδϑοι. 

᾿ς 17. ΠΥΚΝΟΠΤΕΡΟΙ Δ’ ΕἸΞΩ, οἷον, κατὰ τὸν χῶρον" ἐκρά-- 
τήσε δὲ μεγάλως τῇ φράσει, ὥςε μέλισσαν αὐτὸν ἐκάλεσαν οἱ κωμικοί, 
ΕΥ̓ΞΣΤΟΜΟΥ͂ΣΙΝ, εὐφϑογιοῦσιν, εὐφώνως ἄδεσιν. 

19. ΕΠ’ ΑΞΈΞΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ͂. γράφετω ΠΑΓΟΥ͂. ἐπὶ τοῦ 
λιϑίνου βάϑρϑ. 

᾽20. ΠΡΟΎΣΤΑΛΗΣ ΟΔΟΝ. «ὡροῆλϑες μακροτέραν ὁδὸν, ἢ ὡς 
ἥρμοξε γέροντι. 

22, ΧΡΟΝΟΥ͂ ΜῈΝ ΟΥ̓́ΝΕΚ᾽. ἀντὶ τοῦ, δεδίδωγμιοι τῷ χρόνῳ 

τὸ φυλάτϊειν σε ὁδηγοῦσα" σύνηϑες οὖν ὃν τὸ πρᾶγμα; οὐ δέ! με μαϑὲϊν 
τοῦτο νῦν. γΑλλως" τοῦ μὲν χρόνου, οὗ σύνειμι σοι, χάριν, οὐ χρείαν 
ἔχω μαϑὲϊν, ὅτι τυφλὸς εἶ, καὶ ὅτι δεῖ σε τορομηϑείας τυχν. 

24. ΤΑΣ ΓΟΥ͂Ν ΑΘΗΝΑΣ. ὅτι ἐν τῇ ᾿ΑτΊικῇ ἐσμὲν, οἶδα" τίς 
δέ ἐςιν οὗτος ὁ-δῆμος, ἀγνοῶ. 

95. ΠΑΣ ΓᾺΡ ΤΙΣ ΗΥ̓ΔΑ. τί ηὔδα ; ὅτι αὗταί εἰσιν ᾿Αϑῆναι. 
᾿“ἜΜΠΟΡΩΝ, ἀντὶ τοῦ, ὁδοιπόρων, διὸ τὸ χ. 

)ῦ. Η ΜΑΘΩ, ἐν ἐρωτήσει ὁ ΛΟ βούλει μάϑω “Ν ὁ πρὸ τοῦ 

δςεος τόπος. 
27. ἘΞΟΙΚΗΣΞΙΜΟΣΣ: ἀντὶ τοῦ, ἐνοικήσιμος. 
28. ΟΙΌΜΑΙ ΔΕ ΔΕῚΝ ΟΥ̓ΔΕΝ, οὐ δὲν τοῦ προελϑοῦσαν 
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ἐρωτῆσοή με" ἰδοὺ γὰρ ἀνὴρ τάρεςι, ϑαδ' οὗ εἰσόμεϑα" οἷον, οὐκ ἔτι 
δῶν ἔοικε Ὁ μανϑάνειν περὶ τοῦ τόπα. Καλῶς δὲ τὰ τῆς οἶκο- 

γομίας, ἵνα μὴ μόνος ὁ Οἰδίπες ἀπολειφϑῇ. 
30. Η ΔΕΥ͂ΡΟ. κατ᾽ ἐρώτησιν. 

81. ΧὨ ΤΙ ΣΌΪ ΛΕΓΕΙ͂Ν. καὶ ὅπερ σοι λέγειν εὔκαιρον νομί- 

ξεις, λέγε' ἀκούετωι γάρ. 
38. ΤΗ͂Σ ὙΠῈΡ Τ᾽ ἘΜΟΥ͂. τϑτέςιν, ὑπὲρ ἀμφοῖν ἢ γώ 

ΟΥ̓́ΝΕΧ᾽ ΗΜΙΝ ΑἸΣΙΟΣ. ὅτι αἴσιος ἡμῖν σκοπὸς ἀφίξαι, ὥςε φρά- 
σοῶῃ περὶ ὧν ἀγνοθμεν" ἢ ὥςε φράσαι ἡμᾶς ἅ σοι λέξομεν. 

86. ΠΡῚΝ ΝΥΝ ΤΑ ΠΛΕΊΟΝΑ. ἀπόςηϑι πρῶτον τῶν ἀβάτων, 
καὶ τότε ἐρώτα. ΧΏΡΟΝ ΟΥ̓Χ ΑΤΝΟΝ. οἷον, σοὶ οὐχ ἁγνὸν, εἰ μὴ 
μόνοις ἱερεῦσιν" ἢ οἷον οὐκ ἀνειμένον καὶ βατόν. 

80. ΕΜΦΟΒΟΙ ΘΕΑΙ. Φύλαρχός φησι δύο αὐτὰς εἶναι, τά τε 
᾿Αϑήνῃσιν ἀγάλματα δύο" ἸΠολέμων δὲ τρέϊς αὐτάς φησι. 

42. ΕΥ̓ΜΕΝΊΔΑΣ. ᾿Ἐπιμενίδης μὲν Κρόνα φησὶ τὰς Εὐμενίδας" 
Ἔκ τοῦ καλλίκομος γένετο χρυσῇ ᾿Αφροδίτη, 
Μοῖραί τ᾽ ἀϑάνατοι, αὶ Ἐριννύες αἰολόδωροι. 

Ἴνρος δὲ ἐν τῇ τετάρτῃ μητέρα τῶν Ἐὐμενίδων Ἑωνύμην ἀναγράφει, 
ἣν νομίζεδδαι τὴν Τῆν᾽ ἔνιοι δὲ μεταδαλᾶν αὐτάς φασι τὸ ὄνομα ἐπὶ 
᾿Ορές᾽ τότε γὰρ πρῶτον Εὐμενίδας κληϑῆναι, εὐμενές αὐτῷ γενο-- 
μένας κριϑέντι νικᾷν παρ᾽ ᾿Αϑηναίοις, καὶ ὁλοκαυτώσαντι αὐταῖς δὲν μέ- 

λαιναν ἐν Καρνίᾳ τῆς Πελοποννήσου. Φιλήμων δὲ ὁ κωμικὸς ἑτέρας 

φησὶ τὰς Ξεμνὰς ϑεὰς τῶν Εὐμενίδων. 
43. ΝΙΝ, ἀν]ὶ τοῦ, αὐτάς" διὸ τὸ χ. ΑΛΛΑ Δ’ ΑΛΛΑΧΟΥ͂ 

ΚΑΛΑ. παρόσον ἄλλοι ἄλλοις ὀνόμασι καλοῦσιν αὐτάς" ἄλλα ὀνό- 

ματα παρ᾽ ἄλλοις καλὰ νομίξοντοαι" πσαρ᾽ ἡμῖν δὲ ταῦτα, τὸ ὀνομάξειν 
αὐτὰς Ἑὐμενίδας. 

44. ΑΛΛ᾽ ΛΈΩ, ΜΕΝ. ἵλεῴ μοι αἱ Εὐμενίδες" ἐγὼ γὰρ οὐκ 
ἀναςήσομαι ἐντεῦϑεν.. 

46. ΤΙ Δ᾽ ἘΣΤΙ ΤΟΥ͂ΤΟ. ἀντὶ τῦ, διὰ τί ἐκ ἀνίξασαι; ΞΥΝ- 
ΦΟΡᾺΣ ΞΎΝΘΗΜΑ. σύμβολόν μοι τῆς συμφορᾶς, τὸ καταντῆσαί 
με εἰς ᾿Εριννύων ἱερόν. 

49. ΠΡΙΝ Γ᾽ ΑΝ ΕΝΔΕΊΞΩ. ἕως οὗ τῇ «πόχει ἐνδώξω τί χρὴ 
ποιεῖν. 

δ1. ΠΡΟΣΤΡΕΠΩ, ἱκετεύω. 

56. Ὁ ΠΥΡΦΟΡΟΣ ΘΕῸΣ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. ὁ τὸ 
πῦρ βαςάσας, καὶ τοῖς ἀνθρώποις τσαραογών. Περὶ τοῦ τὸν Π᾿ρομηϑέα 

παρὰ τὴν ᾿Ακαδημίαν καὶ τὸν Κολωνὸν ἱδρύδγαι, ᾿Απολλόδωρος γράφει 
οὕτως" ““ Συντιμᾶται δὲ νὴ ἐν ̓ Ακαδημίᾳ τῇ ̓ Αϑηνᾷ, καϑάπερ ὁ Ἥαι- 
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“ἐ ςος, καὶ ἔςιν αὐτῷ «παλαιὸν ἵδρυμα, κοὴ ναὸς ἐν τῷ τεμένει τῆς ϑεοῦ" 

“ἐ δείκνυται καὶ βάσις ἀρχαία κατὰ τὴν εἴσοδον, ἐν ἦ τοῦ τε Προμηϑέως 
“ς ἐςὶ τύπος καὶ τῷ Ἡφαίς:8'΄ πεποίηται δὲν ὡς καὶ Δυσιμαχίδης φησὶν, ὁ 
“ς μὲν ΤΠρομηϑεὺς τορῶτος καὶ πρεσβύτερος, ἐν δεξιᾷ σκῆπῖρον ἔχων" ὁ 

“ς δὲ Ἥφαιςος νέος χοὴ δεύτερος" καὶ βωμὸς ἀμφοῖν κοινός ἐςιν, ἐν τῇ 
“ς βάσει ἀποτετυπωμένος.᾽" . 

58. ΧΑΛΚΟΠΟΥ͂Σ ὉΔΟΣ. ἐν τῷ ἱερῷ οὕτως ἐκαλεῖτο τόπος 
τις. Χαλκόπες ὁδός" φησὶ δὲ ᾿Απολλόδωρος δι᾿’ αὐτῆς κατάβασιν εἶνοι 

εἰς Αδε, καὶ Ἴςρος δὲ μνημονεύει τῆς χαλκῆς ὁδοῦ, καὶ ᾿Αςυδάμας" 

κοή τις τῶν χρησμοποιῶν φησι" 

Βοιωτοὶ δ᾽ ἵπποιο τρρτιξείχϑσι κολωνὸν, 
ἜΝνϑα λίϑος τρικάρανος ἔχει τὸ χάλκεος ἐδός. 

Τὸ ἑξῆς ὃν δ᾽ ἐπιςείδεις ϑοὴ χϑονὸς τῆσδε καλεῖτοι 'χαλκόπες δδό;- 
οὕτω δὲ ἐκαλέτο, διὰ τὸ εἶναι μέταλλα χαλκοῦ ἐν τῷ Κολωνῷ. 

50..ὋΙ] ΔΕ ΠΛΗΣΙΟΙ͂ ΓΎΑΙ. γράφεται ΑΙ ΔῈ ΠΛΗΣΙ͂ΘΝ 
ΓΥΎΑΙ. 

θ2. ΤῸ ΤΟΥΔΕ ΚΟΙΝΟΝ. τὸ τῦ Κολωνῇ ὄνομα κοινὸν φέρεσι 
“σάντες, ὠνομασμένοι Ἰζολωνιάτοι δηλονότι. 

64. ΑΛΛΑ ΤῊ ΞΥΝΟΥΣΙΑ. τῷ ἔργῳ κοὴ τῇ πείρᾳ πολέαν 

τιμώμενα, οὐ τοῖς λόγοις. 

66. ἘΠΩΝΥ͂ΜΟΙ. Κολωνιάται καλέμενοι. 
67. Η  ΠΙ Τῷ ΠΛΗΘΕῚ ΛΟΓΟΣ. ἢ ἐν τῷ πλήϑει ἐςὴν ἢ ἰογὺς, 

τοτές! δημοχρατᾶντοι ; ᾿ 
γῶ. ΚΑΤΑΡΤΥΣΩΝ, σππαρασκευάσων, εὐτρεπίσων. Ὅμηρ" 

(Οδ. Δ. 782.) ἠρτύναντο δ᾽ ἐρετμά" καί" (Ὀδ. Λ. 438.) Κλυταιμ- 
νήςρη δόλον ἤρτυε. Τὸ δὲ ἑξῆς" ὥς τι ποροσλέξων αὐτῷ μόλοι τις, ἢ 

πρός τι εὐτρεπίσων αὐτὸν μολεῖν ; 
78. ὩΣ ΑΝ ΠΡΟΣΑΡΚΩΝ, τὰ αὐτὰ αὖϑις ἐρεῖ, ὅτι ἐπ᾿ ὦφε- 

λείᾳ τῦτο γίγνετοῃ τῶν δεχομένων αὐτὸν καὶ ϑαπΊόντων, ἐπὶ βλάθῃ 

τῶν ἀποπεμψαμένων. 
γ7. ΤΟΥ͂ ΔΑΙΜΟΝΟΣ, τῆς τύχης. ΑΥ̓ΤΟΥ͂, αὐτόϑι. 

85. Ὡ ΠΟΤΝΙ᾽ ῶΩ ΔΕΙΝΩΠΕΣ. τὸ ἐντελὲς, ὦ πότνια!" ὁ δὲ 
γῆς ὅτως" ἐπειδὴ ἦλθον πρὸς ὑμᾶς, μὴ ἐναντιωθῆτέ μοι, αὶ τῷ χρήσανϊί 

με᾿᾿Απόλλωνι. ΕὙΤΈ,, ὅτε, ἐπειδή. 
87. ΑΓΝΩΜΟΝΕ,Σ, ἐ ἐναντιογνώμονε; ἀσυγιναροι 

00. ΧΩΡΑΝ ΤΕΡΜΙΑΝ. τερμίαν αὐτῷ, εἱμαρμένην, ἐφ᾽ ἧς 

76. ὩΣ ΝΥΝ ΜῊ ΣΦΑΔΗ͂Σ, πῶς νῦν οὐ μὴ σφαλήσῃ. 
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ἤμελλε τὸ ὶ δὰ τῷ βίδε᾽ ἀνύσεν. ΞΕΝΟΣΤΑΣΙΝ. γρέρσρι καὶ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙ͂Ν, 

92. ἘΝΤΑΥ͂ΘΑ ΚΑΜΨΕΙ͂Ν, καταλύσειν, τελειώσειν" εἰσί γε οἵ 
φασι τὸ μνῆμα τῦ Οἰδίποδος ἐν ἱερῷ Δήμητρος εἶναι ἐν ᾿Ετεωνῷ, μετα- 
γαγόντων αὐτὸν ἐχ Κεοῦ, τινὸς ἀσήμϑ χωρίε, καϑάπερ ἱςορέϊν φησιν 
᾿Αρίξηλον Λυσίμαχος ὁ ᾿Αλεξανδρεὺς ἐν τῷ τρισκαιδεκάτῳ τῶν Θη- 

βαϊκῶν, γράφων οὕτως" “«“ Οἰδίπα δὲ τελευτήσαντος, καὶ τῶν φίλων ἐν 
““ Θήξαις ϑάπτειν αὐτὸν διανοθμένων, ἐκώλυον οἱ Θηθαῖοι διὰ τὰς προ-- 
“( γεγενημένας συμφορὰς, ὡς ὄντος ἀσεβῶς" οἱ δὲ κομίσαντες αὐτὸν εἴς 
“τινα τόπον τῆς Βοιωτίας καλούμενον Κεὸν, ἔϑαψαν αὐτόν. Τυγνο- 
“ἐ μένων δὲ τοῖς ἐν τῇ κώμῃ κατοικϑσιν ἀτυχημάτων τινῶν, οἰηϑέντες 
““ αἰτίαν εἴνωι τὴν Οἰδίπϑ ταφὴν, ἐκέλευον τοὺς φίλθς ἀναιρεῖν αὐτὰν 
«ς ἐχ τῆς χώρας" οἱ δὲ ἀπορέμενοι τοῖς συμβαίνεσιν, ἀνελόντες ἐκόμι- 

“ἐ σὰν εἰς Ἑπτεωνόν" βαλόμενοι δὲ λάϑρα τὸ ταφὴν τοοιήσαδϑαι, κατα- 

“ς ϑάπΙεσι νυκτὸς ἐν ἱερῷ Δήμητρος, ἀγνοήσαντες τὸν τόπον, Κατα- 

“ς φανᾶς δὲ ὙΡΡΒΡ, πέμψαντες οἱ τὸν ᾿Ετεωνὸν ρετουεξημβα, τὸν ϑεὸν 

“ν ἐπυρώραν τί πτοοιῶσιν' ὁ δὲ ϑεὸς εἶπε, μὴ κινέϊν τὸν ἱκέτην τῆς ϑεοῦ, 

““ διόπερ αὐτῷ τέϑαπῆαι" τὸ δὲ ἱερὸν Οἰδιπόδειον κληϑῆνοι." 

93. ΚΕΡΔῊ ΜῈΝ ΟἸΙἸΚΗΣΑΝΤΑ. ὁ ποιητὴς χαριζόμενοι τοῖς 
᾿Αϑηναίοις τῶτό φησιν ἐδόκεν γὰρ τότε Βοιωτοὶ καὶ ᾿Αϑηναῖοι πορὸς 

ἀλλήλες διαφέρεδ)αι. 

96. Η ΣΕΙ͂ΣΜΟΝ. ταῦτα ἐπὶ τέλες τῇ δράματος γίγνονται. 
98. ΠΙΣΤΟΝ ΕΞ ὙΜΩ͂Ν ΠΤΕΡΟΝ. κατὰ διάνοιαν, φησὶν, ἐξ 

ὑμῶν. τῶν ϑεῶν ἐνταῦϑα ἀφίγμα. ΠΤΕΡΟΝ γὰρ, ἥ πἸέρωσις τῆς 

διανοίας" ἢ οἰωνός. ' 

101. ΑΟΙΝΟΙ͂Σ. οὐ γὰρ σπένδεται οἶνος αὐταῖς, ἀλλ᾽ ὕδωρ' καὶ 
νηφάλιαι ἀρλϑαγαι αἱ σπονδαὶ αὐτῶν. ἸΠολέμων δὲ ἐν τῷ φρὸς τί- 
μάμν, καὶ ἄλλοις τισὶ ϑεοῖς νηφαλίους. φησὶ ϑυσίας, γίγνεϑναι, γράφων 
οὕτανς. «ς ᾿Αϑηναῖοί τε γὰρ ἐν τοῖς τοιότοις ἐπιμελεῖς ὄντες. Ὰ τὰ πρὸς 

“« τὲς ϑεὲὸς ὅσιοι, γηφάλια μὲν ἱερὰ ϑύεσι Μνημοσύνῃ, Μέσαις, Ἤοϊ, 

“« Ἡλίῳ, Σελήνῃ, Νύμφαις, ᾿Αφροδίτῃ Οὐρανίᾳ." Φιλόχρρρρ δὲ καὶ 
«ερὶ τινων ἄλλων ϑυσιῶν τὸν αὐτὸν τρόπον δρωμένων φησὶν ἐν τῇ δευ- 
τέρᾳ τῶν ᾿Ατϑίδων, Διονύσῳ τε καὶ ταῖς ᾿Ερεχϑέως ϑυγατράσι" καὶ οὐ 
μόνον ϑυσίας νηφαλίους, ἀλλὰ καὶ ξύλα τινὰ, ἐφ᾽ ὧν ἔχαιον. Κράτης 
μὲν οὖν ὁ ᾿Αϑηναῖος τὰ μὴ ἀμπέλινα τῶν ξύλων πάντα νηφάλιά φησι 
τρροσαγορεύεδδ αι" ὁ δὲ Φιλόχορος ἀκριβέςερόν φησι τὰ μήτε ἀμπέλινα 

98. ΠΤΕΡΟΝ. ἢ οἰωνὸς, ἢ ττέ- 100. ΑΝΤΕΚΥΡΣ᾽,; ἐνέτυχον, 
φ[ωσις τῆς ἐμῆς διανοίας. 



188 ΕΤΞ ΤΟΝ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩ, ΟἸΔΙΠΟΔΑ. 

μήτε σύκινα, ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν ϑύμων νηφάλια χαλεῖδγοι" κοὴὶ πρώτῃ 
φησὶν ὕλῃ πρὸς τὰς ἐμπύρες ϑυσίας ταύτῃ κεχρῆδϑα!, τταρ᾽ ὃ καὶ τοὔ- 

γομα λαβεῖν, τὸν ϑύμον, ὡς πσαρὰ τὴν ϑυμίασιν καὶ τὴν ϑυὴν πεποιημένης 
τῆς φωνῆς. Ἑἰσὶ δέ τινες τὸ τταράπαν ἄσπονδοι ϑυσία! κατὰ τύχην Μ 

ἔϑος τροελϑοῦσοι. 
102. ΑΣΚΈΠΑΡΝΟΝ, ἄγλυφον καὶ ἀπιλέκηνον, αὶ ὍΝ οὐκ 

εἰργασμένον, ὃ ἄνω (10.) εἶπε, Τοῦδ᾽ ἐπ᾽ ἀξέτε «έτρου- 
104. ΠΕΡΑΣΙΝ, ἀντὶ τοῦ, πέρας, ὅ ἐςι τελευτήν" τὸ δὲ ἑξῆς" 

βίου πέρασιν. 
105. ΕἸ ΜΗ ΔΟΚΩ ΤΙ ΜΕΙΟΝΩ͂Σ. εἰ μὴ δοκῶ ὑ ἜΣ ἐλατ]όνως 

ἔχειν τὰ κακὰ, ὰ δεϊδϑοι ποροδ)ήκης κακῶν. 

107. ΓΛΎΚΕΙΑΙ. εὐφήμως τὰς ᾿Εριννύας γλυκείας φησὶν, ἵνα μὴ 

πικραὶ αὐτῷ γένωνται. 
112. ΣΙΓᾺ ΠΟΡΕΥΌΟΝΤΑΙ. τὴν ἀνοην τοῦ Χοροῦ εὐαφορ- 

μῶς ϑέλει ποιήσαδ)οι. 

114. ΣΙΓΉΣΟΜΑΙ ΤΕ. ἵνα μὴ πρὸς τέτες ὁ Χορὸς προπυνϑα- 

νόμενος γένηται, ἀλλὰ τηρηϑδῇ Θησεῖ παραγιγνομένῳ. ἘΚΡΥΨΟΝ 

ΚΑΤ᾽ ΑΛΣΟΣ. δεῖ νοεῖν ὅτι ἐκρύδη εἰς τὸ ἄλσος. ΗἩὙΎΛΑΒΕΙΑ. 

ἐν τῷ ὠρυμηϑᾶν ἔννοια ἢ σκέψις τῶν «τρατ]ομένων γίγνεται" οὐ γὰρ. 

τὸν φόξον φησίν. 
118. ΟΡᾺΑ ΤΙΣ ΑΡ' ΗΝ. ὁ Χορὸς ἐκ τῶν ἐπιχωρίων ἀνδρῶν -ε:- 

πυσμένος, ὅτι ποροσκαϑέζεταί τις τῷ ἱερῷ τόπῳ τότῳ, τὰ τρῶτα ὑπο- 
χαλεπαίνοντές φασν Τίς ἄρα ἐςὶν, ἢ ποῦ διατρίξει; ἘΚΤΌΠΙΟΣ 

ΣΥΘΕΙ͂Σ. ἀπὸ ξένα τόπε ὁρμήσας. ΑΚΟΡΕΣΤΑΤΟΣ. παρ᾽ ὅσον 
οὐδεὶς αὐτῷ τῶν ἄλλων ἤρκεσε τόπων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦτον ἦλϑεν ἀφό- 

δως" οἷον, ὁ μηδενὶ τῶν ἄλλων τόπων ἀρκεδ)εὶς, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦτον ἥκων 
εἰπληρώτως" τοσούτα γὰρ τόπϑ ποαρακειμένϑ, εἰς τὸν ἄξατον ὥρμησεν. 

128. ΟΥ̓Δ’ ΕΓΧΩΡΙΟΙΣΞ. πάντως, φησὶ, ξένος ἐςὶν, ἀγνοῶν" οὐ 
γὰρ ἂν ἐπέβαινεν, εἰ ἤδει. ΑἸΤΙΒΈΣΞ, ἄξατον, ἀπροσπέλαστον. 
ΑΜΑΙΜΑΚΕΤΑΝ, ἀκαταμαχήτων, ἢ ἀπροσπελάςων. ΑΔΕῈΡ- 
ΚΤΩΣ, οὐ ποροσδλέποντες" ἀλλ᾽ ἢ καταμύοντες, ἢ κύπϊοντες. ΑΦΟ- 

ΒΩΣ, ΑΛΟΓΩΣΞ. ταριόντες, φησὶ, ταύτας τὰς ϑεὰς, οὐδένα λόγον 
πσοιούμεϑα, ἀλλὰ σιωπῇ ἔχομεν" ἐν ἑαυτοῖς δὲ μόνον, νὰ κατὰ διάνοιαν, 
εὐφημότερον διαλεγόμεϑα, ὁποῖοι γιγνόμεϑα, ὅταν μάλιςα ἔν τινι 
φρικωδεςέρῳ γενώμεϑα φόδῳ. ἔΑκρως δὲ κοινότερον διανόημα ἐξήνεγκε 
μετὰ κατασκευῆς. ΣΤΟΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΟΣ. ςόμα λέγει τὴν φωνήν" 

ςόμοι γὰρ, ἡ φωνή. Ὅμηρος" (Ἶλ. Κὶ. 8.) Πολέμϑ ςόμα" ἡ Ξοφο- ᾿ 

102, ΑΣΚΕΠΑΡΝΟΝ, ἀξερον. 
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κλῆς (Αἰ, 17.) 

Χαλκοςόμου κώδωνος ὡς Τνρσηνκῆς, 

Ὃ δὲ νοῦς" τὴν φωνὴν τῆς εὐφήμου φροντίδος ἱέντες, ὅ ἐστι, μετὰ φρον- 
τίδος πτολλῆς εὐφήμως τὴν φωνὴν ἀφιέντες" εὐφημὅντες, φησὶ, καὶ καϑ' 
ἑαυτοὺς συλλογιζόμενοι εὔφημα. Οἱ δὲ τὸ ΕὙΥ̓ΦΗΜΟΥ͂, ἀντὶ τοῦ, 
«ιωπηλῆς" τὸ γὰρ εὐφημεῖν ἀντὶ τοῦ σιωπᾷν τάἄτίετοι. 

132. ΟΥ̓ΔΕΝ ΑΖΟΝΘ᾽;, οὐδὲν σέβοντα, ἀσεθῆ. Τράφεται ΟΥ̓- 
ΔΕΝ ΛΙΑΖΟΝΤΑ, ἀντὶ τοῦ, οὐκ ἐκτρεπόμενον ἃ προσήκει. ΟΝ 
ΕΓῺ, ΛΕΥΣΞΩΝ. τὸ ἑξῆς" ὃν ἐγὼ, λεύσσων περὶ «τᾶν τέμενος, 

οὔπω δύναμαι γνῶνοι, ποῦ μοί ποτε ναίει, ἤγουν διατρίβει. 
1857, ΤῸ ΦΑΤΙΖΟΜΕΝΟΝ, τὸ λεγόμενον τραρ᾽ ὑμῶν. 
180. ΔΕΙ͂ΝΟΣ ΜῈΝ ΟΡΑΝ. ἀιθ6: οὔπω ἀκριβῶς αὐτὸν ἑω-- 

ρακότες, τοῦτό φασι. : 

140. ΠΡΟΞΙΔΗΤ᾽ ΑΝΌΜΟΝ. λείπει τὸ ὡς, ἵν᾽ ἢ, ὡς ἄνομον. 

142. ΟΥ̓́ΠΑΝΥ͂ ΜΟΙΡΑΣ.. οὐ τπιάνυ μοίρας εἰμὶ πρώτης εἰς 
τὸ εὐδαιμονίσα!" οὐκ ἀγαϑῆς μοίρας εἰμὴ, φησὶν, ἀλλὰ κακῆς" οὐ πάνυ 
τῆς πρώτης κατ᾽ εὐδαιμονίαν μοίρας" τοὐναντίον δὲ, τῆς κατὰ δυσδαι- 

μονίαν ἐράτης. ΔΗΛΩ. τὸ δυςυχὲς δηλονότι, διὰ τῶν ὀφθαλμῶν. 
ΚΑΠῚ ΣΜΙΚΡΟΙ͂Ξ ΜΕΓΑΣ. καὶ ἐπὶ εὐτελέσιν αἰτήμασιν οὐκ ἂν 
σφόδρα ἱκέτευον, εἰ μὴ ἤμην δυςυχής. Ἢ τοῦτό φησι, παρ᾽ ὅσον μέγας 
ὧν κατὰ μέγεϑος καὶ τὴν ἡλικίαν, ὑπὸ σμικρᾶς τῆς ϑυγατρὸς ὁδὴ- 

γεῖται. 
148. ΗΞΘΑ ΦΥΤΑΛΜΙΟΣ. ἀπὸ φύτλης, ἀπὸ γενέσεως καὶ ἐξ 

ἀρχῆς τυφλὸς πέφυκας. ΔΥΣΑΙΩΝ ΜΑΚΡΑΤΩΝ Τ᾽, λείπει τὸ 

εἶ δυςυχὴς τὸ γέρων εἶ, ὡς ἔς, ςοχάσαδ)οι ἀπὸ τοῦ εἴδες". φυλακτικῶς 

δὲ καὶ τοῦτο λέγεσιν, ἄρτι ἑωρακότες αὐτοῦ τὸ οζῆμα" τὰ πρῶτα γὰρ 
οὐχ ἑωρακότες αὐτὸν, ἀλλ᾽ ἀγνοῦντες φασίν" ἄρα πηρὸς ἤδϑδα; καὶ τοι- 

τος ἐγεννήϑης᾽ οὐδέπω γὰρ τἄλλα σαϑήματα ἴσασιν αὐτοῦ. 
150. ΑΛΛ’ ΟΥ̓ ΜΑΝ ΕΝ Τ᾽ ΕΜΟΙ. ἀλλ᾽ οὐκ ἄν με, φησὶν, 

᾿αἰτιάσῃ, ὡς μὴ τορομηνύσαντά σοι μὴ εἰσελϑεῖν εἰς τόδε τὸ ἱερόν" ἐὰν 

γάρ τις ἀγνοῦντα τινὰ, κοὴ ἐμβαίνοντα τόπον ἄξατον, μὴ διδάξῃ, αὐτὸς 
ἐνέχετοι ταῖς ἀραῖς" οὐκ ἐμοὶ οὖν, φησὶ, προδϑήσεις τὴν σὴν ἀράν" 
Ὡοροαπαγγέλλω γάρ σοι μὴ ττατέϊν τὸν ἄδατον τόπον. 

151. ΠΕΡᾺΣ ΓᾺΡ ΠΕΡΑΣ. οὕτω Δίδυμος: βαδίζεις γὰρ εἰς ὃ 

»- 

157. Το ΦΑΤΙΖΟΜΕΝΟΝ, τὸ ὧν ἐγὼ, φησὶν, αἰτιατέος εἴην, ὡς μὴ 
φραζόμενον, τὸ παροιμιῶδες. «ρομηνύσας σοι μὴ εἰσελϑεῖν εἰς τόδε 

146. ΣΜΙΚΡΟΙ͂Σ, αἰτήμασι. τὸ ἱερόν. 
120. ΑΔΛ᾽ ΟΥ̓ ΜΑΝ. ἀλλ᾽ σῦκ 



100 ΕΤΞ ΤΟΝ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩ ΟἸΔΙΠΟΔΑ, 

οὐ προσήκει χωρίον ἐπιβαίνειν. ΑΛΛ᾽ ΪΝᾺ ΜΗ ΠΡΟΞΠΈΣΗΣ: 
ἀντὶ τοῦ, μὴ ᾿σροσπέσῃς" κοὶ κατὰ τὴν ἡμετέραν συνήϑειαν εἰώϑαμεν 

. λέγειν οὕτως" ἵνα πταραγένῃ πρὸς ἐμὲ, βϑλομαί σοι σημαίνειν. ΚΑΘΕ 
Υ̓͂ΔΡΟΣ ΟΥ̓́. ὅχε ὕδατος τυλήρης. ΜΕΙΛΙΧΊΩΝ ΠΟΤΩΝ: γλυ- 

κέων" ὅ ἔς, μέλιτος, ᾧ μειλίσσεσι τὰς ϑεάς' συγκιρνᾶτωαι γὰρ τὰἀδ- 
τὰις ταῖς ϑεαῖς ὕδατος καὶ μέλιτος κρᾶμα. ΣΥΝΤΡΕΧΈΕΙ; συγκιρ3 

νᾶται" τὸ δὲ ἑξῆς" ἀλλ᾽ ἵνα τῷδε μὴ προσπέσῃς νάπει “ποιάεντι; μετά- 

φηϑι" σοίῳ νάπει; ὅπϑθ κρατὴρ ὕδατος «τλήρης συγκιρνᾶτοι ῥεύματι 
γλυκέων πτύτων. 

ο΄ 1587. ΞΈΝΕ ΠΑΜΜΝῸΟΡ,: ὦ περὶ άντα δυςυχής. . 

158. ΜΕΤΆΞΤΑΘ᾽ ΑΠΟΒΑ͂ΘΙ. ἐκ παραλλήλους ΠΟΛΛΑ͂ 

ΚΕΛΕΥ͂ΘΟΣ ΕΡΑΤΥΕΊ. πολλά ἐςι τὰ κωλύοντά σε προσμένειν 
καὶ ἵσαὅϑα! ἐν τῷ ἄλσει. ᾿Αλλως" «πολλή ἐςιν ὁδὸς ἣ κωλύεσα καὶ διά: 
χωρίξεσά σὲ ἡμῶν" δεῖ γὰρ νοῶν, ὡς ὅτι πόῤῥωθΊεν τοροσφωνοῦσιν αὐ- 
τὸν, μὴ δυνάμενοι ἐπιθῆνο! τῷ τόπῳ" καὶ ταῦτα εἰπόντων, κατὰ μικρὸν ὁ 

 Οἰδίπος προσέρχεται, ἡ ἵξσαται ὥσπερ ἐν τῷ ὁδῷ τῷ χωρίε. 
164. ΦΩΝΈΣΤ, εἰ ϑέλεις μέ τι ἐρωτῆσαι, τορῶτον ἀπος ἃς τῶν ἀδά- 

τῶν, καὶ ἐπιδὰς τοῖς βατοῖς τόποις. οὕτως ἐρώτα με. ΠΡΟΞΘῈΝ Δ’ 

ἉΠΈΕΈΡΥΚΟΥ: πρότερον δὲ μὴ διαλέγε. - 

165. ΠΟΙ ΤΈΣ, λογισώμεϑα τί ποιήσωμεν. 
166.. ΑΣΤΟΙ͂Ξ ΓΞΣᾺ ΧΡΗ͂ ΜΕΛΕΤΑΝ, ἃ ἐκεῖνον ἀσχοῦσ!, τοῦΞ 

τῶν αὶ σὲ δεῖ ἐπιμέλειαν ἔχειν" ὡς τὸ (Εὐρ. Μηδ. 226.) 

Χρὴ δὲ ξένον μὲν κάρτα προσχωρεῖν πόλει. 

171. ΣΟΙ ΠΙΣΤΕΎΣΑΣ. κατά τινα συνήϑειαν «ποιητικὴν τλὴηΞ 
ϑυντικὸν προειπὼν, ἑνικὸν ἐπέϑξευξεν. 

178. ΣῪ ΤΑΡ᾿ ΑΓΕῚΣ. αἰδδάνῃ, ποῦ ἐσμὲν δηλαδή. 
180. ΤΌΛΜΑ. ξένος ὧν ἐπὶ ξένης τόλμα, ὦ τλᾶμον, ταῦτα φι: 

λέϊν, ἃ αὶ ἣ πόλις φιλεῖ" ἐκεῖνα δὲ μισέν;, ἃ καὶ ἣ τοόλις μισεῖ. ὙΕ- 
ΤΡΟΦΕΝ, ἔχει. 

184. Ν᾿ ΑΝ ΕΥ̓ΞΕΒΙΑΣΞ. ὅπου ἂν εὐσεδῶς πατοῦντες, ἀντὶ τοῦ, 
τῶν βατῶν τόπων; ΚΑῚ ΜῊ ΧΡΕΙΑ ΠΟΛΕΜΩΜΆΈΝ. καὶ μὴ τῇ 
αὐτῶν ἐνδείᾳ ἐναντιώμεϑα." 

188. ΑΝΤΙΠΕΤΡΟΥ ΒΗΜΆΤΟΣ. τοῦ ἰσοπέτρο χαλκοῦ" ἀντὶ 
“πέτρας γὰρ χαλκοῦς ἦν ὁ οὐδός. "Αλλως" τοῦ κατ᾽ ἴσον βεθηκότος 

τῷ τπέτρῳ, ὅπερ ἄνω (58.) εἶπε χάλκεον οὐδόν" τῶτον δὲ τὸν σέτρον 

ἀμβάδω, 

158. ΠΟΛΛᾺ ΚΕΛΕΥΘΟΣ. πολ- 168. ΙΝΑᾺ ΠΑ͂ΣΙ ΝΟΜῸΣ, ἔν 
λά ἔσι τὰ κωλύοντα σοι προσμένειν, τοῖς βατοῖς γενόμενος, φώνει. 
ἡ ἵραῶαι ἐν τῇ ἄλσει. 
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ὑποτίϑεται τοῦ ἀβάτου ὅριον. ΚΛΙΝΉΣ. γράφεται καὶ ΚΙΝΗ- 

ΣΗΣ. 
102. Η ΞΘΩ. ἀντὶ τοῦ, καϑεδϑδῶ, ἀπὸ τοῦ ἕω. Τράφεται Ἡ 

ἼΤΩ, ὃ καὶ βέλτιον. ΛΑΟΥ͂. ἀπὸ τῆς λάος ἐςεὶ, σταῤοξυνομένης εὖ- 
ϑείας, ἀπὸ γενικῆς τῆς λᾶος" Ὅμηρος" (Ἰλ. Μ. 462.) λᾶος ὑπὸ ῥι- 

πῆς" οὕτως Ἡ ρωδιανὸς ἐν τῷ πέμπτῳ τῆς Καϑόλο. 

105. ἘΜΟΝ ΤΟΔΕ. τὸ ὁδηγῆσαί σε, ἢ τὸ ἁρμόσαι σὲ ἐφ᾽ ἥσυ- 
χίας τὴν βάσιν τῇ καϑέδρᾳ. ΤΈΡΑΙΟΝ ἘΠῚ ΧΕΡΑ. τὸ ἑξῆς οὕτω" 

γεραιὸν σῶμα σὸν τροκλίνας ἐς χέρα φιλίαν ἐμήν" τὸ δὲ ΚΛΙΝΑΣΞ 

ἀπὸ τῆς μετοχῆς ἤρτηται, ἀντὶ τοῦ, κλίνας ἔσο" σχηματίζει δέ πως αὐ- 

τὸν καὶ εὐϑετίζει ἡ ̓Αντιγόνη. 

201. ΟΤῈ ΝΥΝ ΧΑΛΑΣ. ὅτε νῦν ἕἴκεις, αὶ οὐκ ἀντιτείνεις τὸ 

ἐξελϑέιν" λέγει. δὲ ἐκ τοῦ ὑροῦ, 
202. ΤΙΣ ΣῈ ΕΦΎΥ. γράφεται καὶ ΤΙΣ ἘΦΥΞΣ. 
908. ΤῊΣ ΩΝ ΠΟΛΎΤΙΟΝΟΣ. γράφεται κοὺ ΤΙΣ Ὁ ΠΟΛΥ- 

ΠΟΝΟΣ. τίς ὧν ἄγῃ ἀπὸ τῆς σῆς πόλεως ; ἢ οὕτως" τίς ὧν διὰ πολ- 

λῶν πόνων ἄγῃ ; 
205. ΑΠΟΠΤΟΛΙΣ. ἔρημός εἰμι καὶ ἄπολις. ΑΛΛΑ ΜΗ. τὸ 

ἑξῆς" ἀλλὰ μή με ἀνέρῃ τίς εἰμὴ, μηδὲ ἐξετάσης. ἜἘμπαϑὲς δὲ τὸ χω- 

ρίον, τῶν μὲν σπευδόντων μαϑεῖν, τοῦ δὲ κατοκνοῦντος λέγειν" οἱ δὲ διὰ 
βραχέων ἀκούσαντες, τἄλλα συμδάλλεσιν" οὐδὲν δὲ ϑαυμαςὸν. ἐπί- 
φαῦϑαι! τοὺς ᾿Αϑηναίες τὰ ἐν Θήξαις πρατϊόμενα, μάλιςα, οὕτως. ἐπὶ-- 
σήμων ὄντων τῶν κατὰ τὴν Σφίγία. 

210.. ΔΕΙ͂ΝΑ ΦΥΣΙΣ. ἡ ἐμὴ γέννα δεινή ἐς! καὶ ἀθλία. 

217. ΚΑΤΑΚΡΥ͂ΦΑΝ. ἀποφυγὴν τοῦ μὴ εἰπεῖν. 

219. ΛΑΙΟΥ͂ ΙΣΤΕ; ΤΙΝ᾽. εὖ διατέϑειτοι γνωριξόμενον ὑπὸ τῶν 
᾿Αϑηναίων τὸν Οἰδίποδα, ὑπὲρ τοῦ μὴ γενεαλογοῦντα ἄνωθεν, ἐνοχλᾶν 
αὐτὸν τοῖς ϑεωμένοις" ἀλλ᾽ ὅ γε Εὐριπίδης τοιοῦτος" ἐν γοῦν ταῖς “Ἱχέ- 
τισι τὸν Θησέα ὑποτέϑειται τοὺς περὶ τὸν "Αδραςον ἀγνοθδντὰ, ἕνεκα. 

τοῦ μηκῦνοι τὸ δρᾶμα. 

225. ΔΕΟΣ ΙΞΧΕΤΕ;. ὅσα, φησὶ, λέγω, περὶ τούτων δῶν φο- 

βδνε" δεῖ δὲ τοροσυπακοῦσοαι; ψευσαμένϑ. 

229. ΤΙ ΚΥΡΣΕΙ. τί προβήσεται ἡμῖν ; ὁρῶ γὰρ τούτας μυσατ- 
τομένες με. 

230. ἘΞΩ, ΠΡΟΣΩ. ἀκούσαντες τὰ κατ᾽ αὐτὸν, ἀξιϑσιν ἐξιέναι 
τοῦ χωρία" φησὶν οὖν ὁ Οἰδίπες ὅτι πρότερον ὑπέοχεδ)γε τὸ μὴ ἐκθαλεῖν 
με" οἱ δέ φασιν, Οὐδεμία τίσις ἔρχετοι τοῖς τοροπαϑοῦσιν ἀντιτικωρθ- 
μένοις" καὶ ἡμεῖς οὖν ἀπατηϑέντες ὑπὸ σοῦ, ἐν μέρει ἀπατῶμέν σε" τπέ- 
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φραςαι δὲ δυνατῶς. ΜΟΙΡΙΔΙΑ ἡ» ἡ ἐξ ἜρΡ: ἉΙοίρας γὰρ 

γῦν, τὰς ᾿Εἰριννύας ἀκεςέον. 

..238. ΤΟ ΤΙΝΕΙ͂Ν. λείπει ἣ διὰ, ἵν ἧ, διὰ τὸ τίμωρξιν ὑκὰρ; ὧν 
ἂν προκάδῃ.: ΑΠΑΤΑ Δ᾽ ΑΠΆΤΑΙΣ. "παραβαλλομένη, φῆνι ἣ 

ἀπάτη, τ ἐχτιξημένη ἑτέραις ἀκάτριρ; τῷ τροαπατήσαντι τόνον ἔχεν 
ἀντιδίδωσι, κὰὶ οὐ χάριν. Καὶ αὐτοὶ οὖν γομίξωσι τροσδεδέχϑαι αὐτὸν, 

ἐπαγ[ειλάμενοι τὴν ἀσφάλειαν, ἀπατώμενοι ὑπ᾽ αὐτοῦ, καὶ οὐ πρότερον 
ὀγνωκότες, ὅτι οἰκείοις ἐνέχετοι μιάσμασι" τοιοῦτόν ἐς! αὶ τὸ, (Εὐριπ. ᾿ 

Ἵππολ. 617.) 
τ Ἡ γλῶσσ᾽ ὑμῴμοκον ἥ δὲ φρὴν ἀνώμοτος.. 

καὶ ἐκεῖνος γὰρ ἀπατηϑεὶς ὥμοσεν. 

238. ΑΦΟΡΜΟΣ, ἀφορμηϑείς. 

241. Τὸ τῆς ᾿Αντιγόνης τορόσωπον ὅλον, καὶ τοῦ Χοροῦ τὸ τετρά- 
ςξιχον ἀϑετοῦντοι, εἰ καὶ ταῦτα τῆς ὁμοίας ἔχετοι δυνάμεως τοῦ ποιητοῦ" 
εὐούμ ὟΝ φασιν εὐδέως τῷ διιαιδλὀγηξῷ  καράμρημ τὸν Οἰδίπον 

πρὸς κυκῶν ᾿Αλλὰ τὰ ὑκον ἐδ κρν αὐτοῖς οὐκ ἐν καιρῷ ἐριν; ἀλλ᾽ “ἐν [ 

δυσπραγίᾳ, ὥςε ἐπαφρόδιτον εἶνοι αὐτοῖς τὴν' ἐλεεινολογίαν" τοῦτο τὸ 

«πρόσωπον ἣ ̓ Αντῳγόνη τοληροῖ. ᾿Επεὶ μὲν οὖν οὗτοι οὐ πείϑοντοι;, τότε 

δικαιολογικώτερον, νὰ ὥσπερ ἀπολογούμενος ἐχφέρει τὰ ἑξῆς ὁ Οἰδίπϑς" 

ὅτι ἀκόσιά ἔςιν αὐτοῦ τὰ ἁμαρτήματα" καϑόλε “ϑαυμαςή τις ἔςιν ἣ 
οἰκονομία τοῦ δράματος. Οὐδὲν δὲ ἐν τοῖς Διδύμε τούτων ὀθελιδϑὲν 

᾿ εὕρομεν. ΑΛΛ’ ἘΠΕῚ. ἐπειδὴ γάρ ἐςτιν ὁ ΑΛΛΑ ἀντὴ τοῦ ΔῈ; ὁ δὲ 

ΔΕ ἀντὶ τοῦ ΔΗ, πλεονάζει ὁ ΑΛΛΑ. ὃ 
242. ΓΈΡΑΟΝ, ἢ ΑΛΑΟΝ. ἐκ τοῦ ἐπιϑέτα νεύει εἰς 9 τοῦ σα- 

τρὸς ἀπολογίαν. ἜΡΓΩΝ ΑΚΟΝΤΩΝ. τῶν ἀκεσίων, ἢ τῶν ἀπαρε- 

σκόντων ὑμῖν. 

247. ΟΥ̓Κ ΑΛΑΟΙ͂Ξ. οὐκ ἀλαοῖς ὄμμασιν ὁρῶσα τὸ σὸν ὄμμα" 

ὀφθαλμοὶ γὰρ ὀφϑαλμοὺς αἰδεῖδϑοη ποιοῦσι. ἹΡΟΣΟΡΏΩΜΈΝΑ, 

ἀντὶ τοῦ, ὁρῶσα τότες, ὧν καὶ δέομοι. 

249. ὩΣ ΤΙΣ ΑΦ᾽ ΑΙΜΑΤΟΣ. ὡς ἂν τῆς κοινῆς ἀνθρωπότητος 

ἐχόσης τὸ συγ[ενές" ἢ τοιαύτας ἱκετείας ποιδμοι οἵας ἄν τις σροσα-- 

γάγοι τοῖς συγ[ενέσι. ΤῸΝ ΑΘΛΙΟΝ. τὸ ἑξῆς" ἄντομοι τὸν ἄϑλιον 

αἰδοῦς κύρσαι. 

254. ἘΚ ΣΈΘΕΝ ΑΝΤΟΜΑΙ. λείπει ἐκείνθ, ἵν᾽ ἧ, ὑπὲρ ἐκείνου 
ςε ἄντομαι), ὃ ἐκ σέϑεν τίμιον ἐς σοι, ἀντὶ τοῦ, ὃ ἐκ σῆς τοροαιρέσεως 
σίμιόν σοι ἔνεςιν. ΟΥ̓ ΓᾺΡ ΙΔΟΙΣ ΑΝ. τὸ ἑξῆς" οὐ γὰρ ἴδοις ἂν 

ἀϑρῶν βροτὸν, ὅςις ἂν ἐκφυγεῖν δύναιτο, εἰ ϑεὸς ἄγρις 

. 260. ΟΥ̓ ΣΘΕΝΟΙΜΕῈΝ ΑΝ ΦΩΝΕΙ͂Ν. ἀλλ᾽ ἐμμένομεν τοῖς 



ἂν 
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δ μα δηλονότι" λέγομεν δὲ, τὸ ἀνας ἦναι τῶτον τῷ ἱερῦ, μὴ μολύνειν 

262. ΤΙ ΔΗΤΑᾺ ΔΟΞΗ͂Σ. ὡς βἄτν"Νη τῆς τοτρὶ τῶν ᾿Αϑηνγῶν κατ- 
ἐχούσης δόξης, ὡς ἄρα φιλοικτίρμων τις εἴη, νὰ ἱκεταδόκος" καὶ ὁ Κυρη- 
ναῖος ἐν τῷ τέλει τοῦ δευτέρα τῶν Αἰτίων" 

Οὔνεκεν οἰκτείρειν οἶδε μόνη πολίων. 
ΕἸ ΤΑΣ Γ᾽ ΑΘΗΝΑΣ. ἐπεὶ καὶ ̓Ελέϑ βωμὸς ἐ ἐν ̓ Αϑήναις ἵδρυτο. 

267. ΚΑΜΟΙ ΓῈ ΠΟΥ͂. καί μοι τοῦ ταῦτ᾽ ἐςὶ, τὰ λεγόμενα 

περὶ ᾿Αϑηνῶν Ἢ 

᾿ 270. ΟΥ̓ΔΕ ΤΑΡΓΑ ΤΑ ΜΑ. ἀπὸ κοινᾷ τὸ ΔΕΙΞΆΝΤΕΣ. 

27:1. ΠΕΠΟΝΘΟΤ᾽ ἘΣΤῚ ΜΆΛΛΟΝ. μᾶλλον ἔπαϑον, ἤπερ 
ἐποίησα" ἐκοῦν καὶ συγνώμης ἄξιός εἶμι. 

“72. ΧΡΕΙΓ Η ΛΈΓΕΙΝ. χρεῖα, χρήσιμα" ἤ τοι χρήσιμον ἢ 

λέγειν" ἐκ τότων γὰρ σύγκειται καὶ τὸ Χρή. Τὸ δὲ ΧΡΕΤΑ τριγενές 

ἐςιν" ἔςι γὰρ ὁ χρέϊος, ἣ χρεία, τὸ χρέϊον" ἔς, δὲ καὶ μονογενὲς, ἡ 

χρεία" ὅτι δὲ ἐνταῦϑα τὸ χρέϊα οὐδέτερόν ἐς! , δηλοῖ τὸ συναλείφεδγοι 

τὸ α, ὅπερ οὐκ ἂν ἐγένετο, εἰ μὴ βραχὺ ἦν. ΤΟΥ͂Τ᾽ ΕΓῺ ΚΑΛΩ͂Σ 
ΕΞΟΙΔΑ. ὅτι δηλαδὴ μᾶλλον ἠδικήϑην, ἥπερ ἠδίκησα. 

.275. ὩΣΤ᾽ ΕἸ ΦΡΟΝΩ͂Ν ΕΠΡΑΞΞΟΝ. τὸν Τοῦ πατρὸς γῶν 

λέγει: ἄκων μὲν, φησὶν, ἔδρων" εἰ δὲ καὶ ἑκὼν, τοροπαϑὼν ἠμυνάμην" 
δῆλον δὲ, διὰ τὸ βλαθῆναι ὅτε ἐγεννήϑη" ὥς:ε δύο μοι, φησὶ, βοηϑέ" 
τε ἄγνοια, αὶ τὸ σροπαϑόντα ἀμύναδϑοι. 

281. ΚΑΙ ΜΗ ΘΕΟΥ͂Σ ΤΙΜΩΝΤΕΣ. ἐπεὶ κατὰ Πυϑόχρηρον 

ἐλήλυϑα, φὴησὶ, καὶ γνώμῃ ϑεοῦ, μὴ ἐναντία τῷ ϑεῷ ποιέϊτε. 
285. ΦΏΤΟΣ ΑΝΟΣΙΟΥ͂ ΒΡΟΤΩΝ. ὁ βόλέται λέγειν, μηδένα 

διαφυγεῖν ποτὲ φῶτα ἀνόσιον ἀνθρώποις" ὡς τὸ, (Ἴλ. Αι. 831.) δικαιό- 
τατος Κενταύρων. ΦΥΓῊΝ δὲ, ἀντὶ τοῦ, ἔχφευξιν. ΞῪΝ ΟΥΣ. 
σὺν τοῖς ϑεοῖς. ΣῪ ΜΗ ΚΑΛΥΠΤΕ, ἀντὶ τοῦ, μὴ περικαλύψῃς 
ϑξθς καὶ ̓Αϑήνας" οἷον, ἀνόσια τοράτϊων, μὴ ἀφάνιξε τὰς ᾿Αϑήνας." 

288. ΕἘΧΕΓΓΎΟΝ, ἀσφαλῇ. ΙΕΡΟΣ, καϑαρόςς. ΦΕΡΩΝ 
ΟΝΗΣΙΝ ἜΒΥΘΕΣ. ἐρέι προϊὼν, ὡς ἔςοι σοτὲ αὐτοῖς ἔχϑρα πρὸς 

Θηξαίες, ἐν ἧ ἦ κρανήσῳσιν αὐτῶν, διὰ τὸ τάρον αὐτῷ ἐμὸς ἡ ̓Αϑηναίοις 
τυγχάνειν" ἦν γάρ τι λόγιον, ἐν ἦ ἂν ταφῇ χώρᾳ, ἐκείνην μηδὲν κακὸν 

σείσεδγαι ὑπὸ ϑεῶν. 

206. ΤΑΡΒΕΙΝ. εἶπε γὰρ σώζειν τὰς ᾿Αϑήνας. 

801. ΣΚΟΠΟΣ ΔΕ ΝΙΝ. ἄριςος ἡ οἰκονομία, ὥςε μὴ διατριβὰς 

γενέδγοι, τίς ὁ καλέσων ἔςαι. 

3905. ΤΟΎΝΟΜ᾽ ΑἸΣΘΗΤΑΙ. τὸ γδρ᾽ ὄνομα Οἰδίποδος πταν- 
τἀχοῦ. 

ο 



1,4. ΕΙΣ ΤῸΝ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝῷ ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 
807. ΠΟΛΛᾺ δ᾽ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΠΗ. εἰκὸς οὖν ἐςιν ἡμῶν: ἀκη- 

κοότων, καὶ ἕτερον μεμαδηκχέναι' ὁ γὰρ ἀπεληλυϑὼς πρότερον, οὐδέπω, 
μεμευϑήκει ὅς τις ἦν τῷ γὰρ Χορῷ πρώτῳ ὡμολόγησε. Διὰ μέσου 
δὲ τὸ ΘΑΡΣΞΕΙ. 

809. ΠΟΛῪ ΓᾺΡ ΤῸ ΞῸΝ. ΟΝΟΜΑ, τοῦτο λέγει δὼ τῆς, 
πράξεις αὐτοῦ, τάς τε κατὰ τῆς Σφιγγὸς; καὶ ὅσα ἄλλα αὐτῷ πέπρα- 

κτο. ἈΛΎΩΝ ΣΟΥ͂. λείπει ἣ περί; περὶ σῦς κλύων. ε λα χαὶ 
818, ΟΥ̓Χ ΑΥΤΩ ΦΙΛΟΣ. χρήσιμος: ὁ γὰρ. ἀιδδεσίτᾷσε τε εἰ 

τοῖς φίλοις ἐςὶ χρήσιμος. ἕ 

816. ΤΎΝΑΙΧ᾽ ΟΡΩ, ἡ Ἰσμήνη φρύσασι; τὰ κατὰ ὑπαὶ ἄῤῥμας 
ἀφαελεῦαο παῖδας. τοῦ Οἰξίπε. πῶς ἔσχον. ΑἸΈΝΑΤΑΣ, τῆς Ξικε- 

λικῆς᾽ λέγει δὲ ἀντὶ τοῦ,, μεγάδησος ΒΔΙΟΣΤΕΒΗΣ, σκιρριχής ̓  

πλατύπιλος κυνῆ.. ἥ: τοι Φερικεφαλαία,, τὴν; ὄψιν, αἰξῖᾳ περιέχει. κα- 

λύπϊεσα, αὶ ἀφαιρθμένη;τὴν ἡλίωξινῃε ΘΕΣΘΞΑΛΙ͂Σ. καὶ γὰρ. ἀθνας 
ἤσαν οἱ Θεσσαλιχοὶ, τῖλοι, ὡς κα, Καλλίμαχος". τὼ ΑΨ 

᾿Αμφὶ δέ οἱ κεφαλῇ, γέον Αἰμονίηθεν 

Μεμθλωχὸς, πείλημα τερίτροχον, ἄλκαρ͵ ἔκειτο 
Ἑήλης., ς νης Ι 

821. ΑΡ ἘΞΤΙΝ. ἤμ το ἣ Ἰσμήνη, ἄρα οὐκ ἔριν: ῦ. ΦΑΙΔΡᾺ 
ΤΟΥ͂Ν. τὸ ἑξῆς". φαιδρὰ τρικέχϑφα: φαιδρὰ δὲν ἀντὶ τῷ, φαιδρῶς. 
"895. ΟΞΑΙΝΕῚ ΜΕῈΣ -ἐς ἀνῶφίν με. ἐφέλκεται. 

8320. ΑΥ̓ΔΗ Δ' ΑΥ̓ΤΙΚ᾽. ἐκ τῆς φωνῆς αὐτῆς ἔξες (σοι. ἀλων, ὑς, 

8832. ΕΥ̓ΡΟΥ͂ΣΑ. ΛΎΠΗ: ΔΕΥΤΈΕΡΟΝ. τὸ ἑξῆρ᾽ εὑρῶσα δεύ- 
τϑρον" ἴσως τὸ ΔΕΥΈΕΡΘΝ, διὰ τὸ δὶς ΜΟΛῚΣ εἰρηκέναι. αν κε 

8335. ἢ. ΣΠΕΡΜ ΘΜΑΙΜΟΝ. διότι ἐκ τῆς μητρὸς αὑτοῦ ταύτην 

ἐγέννησεν, ὅμιαιμιον σπέρμα. ταύτην καλεῖ... Ὁ ΔΥΣΑΘΛΙΑΙ ΤΡΟ-- 

ΦΑΙ͂, ἡμῶν, δηλονότι, 

840.. ΔΥΟΙΝ ΟΜΟΥ͂. σοῦ καὶ ̓Αντιγόνης. : 

842. ΔΎΣΜΟΡΟΥ Δ᾽ ΕΜΟΥ ΤΡΙΤΗΣ. οἱ γὰρ σεριλαμξά- 
γοντές τινφι; νὰ ἑαυτὲς τρόπον τινὰ περιλαμβάνεσιν" ἰδιαδόντως δὲ εἶπεν, 

ὡς ἑαυτῆς τρίτης ϑιγγάνει» εἰ μὴ ἄρᾳ πρὸς τὸ ΔΥΣΑΘΛΙΑΙ ἜΡΟ-: 

ΦΑΙ͂ ἀπήντηκεν. , 

8344. ΣῊ ΠΡΟΜΗΘΙΑ. ἀντὶ τοῦ, διὰ τὴν. σὴν. πτρόνοιαν. 

8348. ΠΟῚ ΝΕΑΝΙΑΙ ΠΟΝΕΙ͂Ν. στ τῷ στονέϊν. εἰσὶ δηλανάσι,: 
8340. ΔΕΙ͂ΝΑ Δ᾽ ἘΚΕΊΝΟΙΣ ΤΑ ΝΥ͂Ν; γῦν δὲ τὰ ἐν ἐκείνοις 

ἐςὶ δεινά. 

8350. ΤΟΙΣ ΕΝ ΑἸΓΤΎΠΤΟ, ΝΟΌΜΟΙΣ: διαδάλλει τὸς Αἰγύ-. 
πῖίες, ὡς πταρὰ τὸ τορέπον διαιτωμένες, καὶ γυναῖκας αὶ ἄνδρας. Νυμ- 

φόδωρος δὲ ἐν τῷ τρισκαιδεκάτῳ τῶν Βαρθαρικῶν γράφει οὕτως" ““ἼἜ-. 



ΕἸΣ ΤΟΝ ἘΠῚ Κολυκῷ διδίποδλ ἰοὺ 
«ἔϑεσι δὲ τὰ μὲν ἐναντίως; τὰ δὲ ὁμοίως χρῶντωι τοῖς Ἕλλησι" τὸ μὲν 
“ς γὰρ ἐξίς αὖγαι τοῖς ᾿σρεσθυτέροις τοὺς νεωτέρες, ὁμοτρόπως Χαὶ ἡμῖν 
“ς διοικοῦσι" τῶν δ᾽ ἄλλων ἐδέν... Ἔν. μὲν “γὰρ; τοῖς Ἑλλησιν οἱ μὲν 
“ς ἄγδρες κατὰ τὴν ἀγορὰν οἰκονομιοῦσίνς, “αἱ δὲ γχυναῖκες ἐνδὸν μένεσα) 
““ ταλασιθργοῦσιν" ἐκεῖ δὲ αἱ μὲν χυναῖχα; ἐν ἀγοεῤᾷ περιπατοῦσι καὶ 
“ἐ χαπηλεύδσιν" οἱ δὲ ἄγδρες. κατὰ τὴν οἰκίαν. ὑφαίρδσινς. “Ὃ γὰρ ΣΥΝ 

“ ἐσώρρις ἐχϑηλῦναι τοὺς ἄνδρας, βελόμενος, ἅτε μὲγίξης χώραρ, γεγε:, " 
“ νήμάνας καὶ πολλοὺς ζπκοιδ ὅπως μὴ συςραφέντες ἐπ᾿ ἰσομοιρίαν ὁρ--΄ 
“᾿ μήσωσι τὰ μὲν ἐχείγων ἔργα ταῖς γυναιξὶ, τὰ «δὲ, πῶν γυναικῶν 

“ὁ ἐχείγοις προξέτρξε “ποιεῖν, Ῥαγμὴ μόνον τῶν ὅπλων ἀναγκαίως ςερη- 
“ς ϑέντες, ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχὴν ̓ ὑπὸ τῶν ἐπεήδευ σεν ιἀνεδέντες, ἂσ- 
“« μέγως ἐπὶ τοῖς ὀκάζχεει. καταμένωσιν:. ὅϑεν ποὺς. μὲν Ψιχοὺς εἶναι» 
“ς τὰς δὲ ἀγιέγα! τὰς τρίχας πῤῥούγεεβει "κοὶ- τοὺς μὲν: ἐπὶ τῶν Νεραλαν 
“ἐ φέρειν τὰ φορτία, τὰς δὲ ἐπὶ τῶν ὥμων. ἠνάγκασε". ἔπειτα δὲ ὃ ὃς μὲν 
“ἐ χαϑημένθξ, τὰς δὲ ὀρϑὰς ἑξώσας οὐρέϊν᾽ καὶ τοῖς μὲν. δύο. ἱμάτια. 
““ περιέβαλε, ταῖς δὲ ἕν, ὑπολὰμθάνων ἅμῥα᾽ τοῖς ἐπιτηδεύζασν καὶ τὰς 
“ς Ψυχᾶς αὐτῶν ἐκϑηλύνεδναι" ὃ ὸ Λυδοῖς ὕξ ερὸν συμπεσεῖν φασὶν" 

8568. ΑΙ ΔῈ ΣΥΝΝΟΜΟΙ. αἱ ἀδελφοὶ, ἢ αἱ γυναῖκες. 

802. ΝΗΛΙΠΟΥ͂ΣΞ, ἀνυπόδητος. ΜΑΝΤῈΡ ἈΓΟΥ͂ΞΑ. ποῖα. 
μαντεῖα ; ὅτι ὅπα δ᾽ ἂν ταφῇ, σωτήριος ἔςαι τῇ γῇ ἐκείνῃ. 

375. ΖΗΉΤΟΥ͂ΞΑ ΤῊΝ ΣῊΝ ΤΡΟΦΗΝ. ἀντὶ τοῦ, τὴν σὴν 
δίαιταν. ΔΙΣ ΓΑΡ, τὸ ἑξῆς: δὴς γὰρ οὐ βόλομὰι ἀλγεῖν. 

380. ΠΡΙΝ ΜῈΝ ΓᾺΡ ΑΥ̓ΤΟΙ͂Σ. τρῤώην ἦσαῦ ἴχ φρακωυμ 
τῷ Κρέοντι ἘΑΧΡΡΙ τὴν σὴν βασιλείαν. ΚΡΕΟΝΤΙ ΤΕ. 

ΤῈ πλεονάζει. 
382. ΣΚΟΠΟΥ͂ΣΙ. μετοχή ἐςιν, οὐ ῥῆμα. 

8384. ΑΛΙΤΗΡΟΥ͂, μιαρᾶς. ΛΑΒΈΞΘΑΙ, ἀντιλαβέδ)οι. 

388. ΤῸΝ ΠΡΟΣΘῈ; ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΑ. τὸ χ τιαράκειτοι, ὅτι 
πρεσβύτερον φησὶ τὸν ΙΠολυνείκη. 

301. ΤῸ ΚΟΙΛΟΝ ΑΡΙῸΣ. ἈΣΘΡΑν τὸ Αργος κοῖλόν οἷν 

καϑάπερ καὶ αὶ ἐν ᾿Εσπιγόνοις" 

Τὸ κοῖλον ἼΑργος οὐ κατοικήσαντ᾽ ἔτι. 
καὶ ἐν Θαμύρᾳ" 

Ἔκ μὲν ᾽᾿Ἐριχϑονίθ προτιμᾶς ον ἔογεϑε κῦρον 
Αὐτόλυκον, σολέων κτεάνων σίνιν "Δργεὶ κοίλῳ. 

Ὅμηρος" (Ὀδ. Δ. 1.) Ἷ 
Οἱ δ᾽ ἧξον κοίλην Λακεδαίμονα -τ-- 

3975. ΣΤΡΟΦΗΝ, διαγωγήν, 
οΟ2 



106 ΕΤΣ ΤῸΝ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩ ΟἸΔΙΠΟΔΑ, 

808. ΩΣ ΑΥ̓ΤΙΚ’ ΑΡΓΟΣ: ὡς αὐτίκα καὶ τὸ ΓΑργος πρὸς ἐράνὸν 

βιθδῶν, καὶ τὸ Καδμείων πέδον τιμωρίᾳ ὑποτάξων" τὸ γὰρ ΤΙΜΗ ἔϑ᾽ 
ὅτε. τρόςιμον δηλοῖ.’ ταλοήρος, (Πλ. Γ, 288.) εἰ δ᾽ ἂν ἐμοὶ τιμὴν 
Τρίαμο, ---ἑχάτερον δὲ Η ἀντὶ τ καὶ, ἐς" τὸ δὲ ἑξῆς οὕτως" αὐτίκα ἢ 

τὸ Καδμείων πέδον τιμῇ καϑέξων, ἢ τὸ ἤΔλργος πρὸς ἐρανὸν βιβῶν’ 

ὑψώσων τῇ εὐκλείᾳ, ὡς πορϑησόντων ᾿Αργείων τὰς Θήβας; κοὴὶ κατὰ 
τῶτο ἐνδόξων γενησυμένων. Ὕπέρθατον οὖν ἐς, καὶ τὸ ἑξῆς οὕτως" ὡς 
αὐτίκα ἢ ττρὸς οὐρανὸν τὸ ΓΑργος οἴσων, ἤγεν ἐπὶ μέγα αὔξημα, ἢ τὸ 
Κ χδμείων πέδον τιμῇ καϑέξων: ἄλλως γὰρ ἀκέειν τραχύτερον. 

. 805. ΟΥ̓Κ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΙΩ͂Ν. οὐ μέχρι λόγων ττροκόπϊοντα. 
809. ὩΡΑΝ, φροντίδα. 

402. ΣῈ ΤΟΙ͂Σ ΕΚΕΙ ΖΗΤΗΤΟΝ. οἱ ὑπομνῃμελιφάμνῳ γρά" 
φησιν οὕτω" ““ Χρησμὸς τοιὅτος γέγονεν" ὁποτέρῳ ἂν ὁ Οἰδίπες σρός- 

“ς ϑητοι, τὅτον κρατήσειν" καὶ χωρὶς κατὰ κοινὸν τοῖς Θηδαίοις, ὅτι 
. “ὁ ἔςαι αὐτοῖς μεγάλων κακῶν αἴτιος, ἐὰν μὴ ϑάψωσιν αὐτὸν ἐπὶ τῆς 

“ς χώρας." ἐβδϑλόμην δὲ αὐτοὺς μαρτυρίᾳ χρήσαδγα! ἢ συγγραφέως 

τινὸς, ἢ ποιητοῦ. ΕΥ̓ΝΟΙΑΙΣ ΧΑΡΙΝ, ἵνα εὐνοῇς αὐτοῖς. Ἔν τοῖς 

ἀναγκαιοτέροις τῶν ἀντιγράφων γϑάβεται ΕΥ̓́ΣΟΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ὃ καὶ 

οἱ ὑπομνηματισάμενοι ἀξιᾶσιν" εὔσοιαν δέ Φ46; τὴν εὐδ)ένειαν, καθάπερ 

καὶ ἐν ᾿Αμφιτρύωνι" ᾿ 

ἜἜπεὶ δὲ ἘΣ Ν τῶν » τριῶν μίαν λαβεῖν 
Εύσοιαν ἀρκεῖ. 

408. ΓΈΡΟΝΤΑ Δ᾽ ΟΡΘΟΥΝ ΦΛ ΑΥΡΟΝ. τὸν ἅπαξ ἐν νεότηϊι 
“πεσόντα, ἐν γήρᾳ ὀρϑοῦδγαι ἀδύνατον. Ἢ ΦΛΑΥΡΟΝ, χαλεπόν. 

412. ΣΤΉΣΩΣΙ, καϊοικίσωσι. ΟΠΩΣ ΚΡΑΤΩΣΙ ΞΟΥ, ὅπως 
- ῶσί σε. 

414. ΚΕΙΜΈΝΟΥ. ἀντὶ τᾶ, οἰκᾶντος. 

415. ΚΕΙΝΟΙ͂Σ Ο ΤΥΜΒΟΣ. ὁ τύμβος δυςυχῶν ὁ σὸς, κείνοις 
βαρύς" ἀντὶ τοῦ, ἐπὶ ξένης σοῦ ϑαπ)ομάγῃ, δυςυχήσεσιν ἐκεῖνοι. 

4106. ΚΑΝΕΥ ΘΕΟΥ͂, οἷον πῶς ἂν τις ταῦτα δύναιτο μαϑᾶν ἄν- 

ϑρωπος ὧν, ϑείας δυνάμεως χωρίς ; τοῦτο δὲ λέγει, ἐπὲὶ οὐκ ἐπίςαταιν 
ὅτι ᾿Πυϑόχρης ὁν ἐς! τὸ λεγόμενον. 

417. ΠΡΟΞΘΕΞΘΑΙ. ἀντὶ τοῦ, κατοικίσ. ΧΏΡΑΙΣ. τῶν 
Θηξῶν. ΜΗΔ᾿ Ν᾿ ΑΝ ΣΑΥΤΟΥ͂ ΚΡΆΤΗΣ, μηδὲ ἐᾷν σε ὅπου 
ἂν σαυτᾶ ἐξεσιάσῃ" λείπει δὲ τὸ ἐᾷν ῥῆμα" ἣ ἀπὸ κοινᾶ τὸ ΠΡΟΣ- 
ΘΕΞΘΑΙ νόει. 

804. Η ΠΡῸΣ ΟΥ̓ΡΑΝῸΝ ΒΙ1- σειν, καὶ πρὸς ὀρανὸν ἀνυψῶσαι τὴν 
ΒΩΝ, εἰ μηδέτερον αὐτῷ τροχωφή- ἀἔριν. ᾿ 



ΕἸΣ ΤῸΝ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩ, ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 107 

“ἄλρ. ΚΑΤΑΣΚΊΩΣΙ ΘΉΒΑΙΑ. ΚΟΝΈΙ. ὅῖον, ἐν Φηθαις με 
χώσεσι, ἤγεν ϑάψεσιν. 

420. ΤΟΎΜΦΥΛΙΟΝ ΑἸΝΑ. ὁ φατρᾷῷος φόνος. 
421. ΟΥ̓ ΜΗ ΚΡΑΤΗΣΩΣΙΝ. ἤγεν ϑάπῖειν με ἐν Θήδαι;" οὐ 

ϑάψεσί με ἐν Θήβαις ποτέ" ὁ δὲ ΜΗ «αλεονάϑει. 
422. ΤΟΥ͂ΤΟ. τὸ μὴ καταοεϊν σε. 

423. ΠΟΙΑΞ ΞΥΝΑΛΛΑΓῊΣ. ποίας αἰτίας γενομένης βλα- 

δήσονται ; ἀντὶ τᾶ, ὑπὸ ϑεῶν ; ὑπὸ Ἐρινύων; : ἢ ὑπὸ τίνος 3᾿ 
426. ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΏΩΡΩΝ, φαρὰ τῶν κεορηδα κλύεσα. 
427. ἘΦ᾽ ἩΜΙ͂Ν. ἀντὶ τοῦ, δ ἐμέ. 

428. ΟἹ ΜΟΛΌΝΤΕΣΣ. οἱ ϑεωροί. 

4835. ἘΝ Δ᾽ ἘΜΟΙ ΤΈΛΟΣ. ἐν μηδενὶ Ἐρέρῳ" Τὸ τέλος αρόνε 

ἀποξαίῃ τῆς μάχης; ἢ ἐν ΜῊΝ οἷον μηδεὶς ἄλλος κύριος γένοιτο, ὥς ε 
διαλῦσαι τὴν δΡ' αὐτῶν, ἢ ἐγώ.  ΚΑ᾽ ΠΑΝΑΙΡΟΥ͂ΝΤΑΙ ΔΟΡΥ, 

κατ᾽ ἀλλήλων μευ ημνθα ΩΣ ΟΥ̓́Τ᾽ ΑΝ. εἰ γὰρ ἐν τῇ ἐμῇ ἐξεσίᾳ 

γένοιτο, ἐδὲ εἷς αὐτῶν ξήσετοι. 

442. ΟΥ̓Κ ΕΞΧΟΝ, ΟΥ̓Δ᾽ ἩΜΥ͂ΝΑΝ. τὸ ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ἐκ ἐπήρ- 

κεσαν" ἐνῆν γὰρ αὐτοῖς τὸ ἐφ᾽ αὑτοῖς τοῦτο τρᾶξω;, ὡς αὐτάρκως κεΞ 
κολασιμένε τῇ σηρώσει. ΘΕΈΔΛΟΝΤῚ ΤΟΥ͂Τ᾽. τὸ ἐξοριδ)ῆναι. 

449. ΟΥ̓ΔΕΙΞ ἘΕΡΩΤΟΣ. τούτο τῷ ἔρωτος ἐδείς με ἐποίει ἀπὸ- 
λαῦσαι" τοῦ ἀποϑανεῖν δέ φησιν. Ο ΜΟΧΘΟΣ ΗΝ ΠΕΠΩΝ. ὅτε 
ϑυμὸς ἦν σέπειρος. ΚΑ ΜΑΝΘΑΝΟΝ. ὅτε ἐκέϊνοι ἔγνωσαν τέ- 

ψαντά με τὸν ϑυμόν. ΕΝ 
“461. ΤΩ Δ΄. ἐκεῖνοι, οἱ εὐνε δηλονότι. ΤΟΥΔΕ ΣΥΜΜΑ- 

ΧΟΥ͂.. ἀντὶ τοῦ, ἐμοῦ. ἘΤΌΟἾ ΔΑ, ἐγὼ οἶδα. 

470. ΕΑΝ ΓᾺΡ ΥΜΕΙΣ. εἰ ὑμῶν ἀνβδλῶν μοὶ; ἑαυῖϊοῖς συμ- 
βάλλεδνε" χρησμὸς γὰρ ἦν, ὡς εἴρητοι, ὡς ἢν οἱ ᾿Αϑηναῖοι τοῦ τάφου 
αὐτῷ ἔγκρατέϊ; γένωντοι, ἔσοιτο αὐτοῖς ποτα σωτὴρ πολιορκεμένοις 

ὑπὸ Θηβδαίων, εἴτε κατὰ τὸν Πελοποννησιακὸν πόλεμον, εἴτε καϑ' ἔτε- 

ρον. Ταῦτα. δὲ εἰκὸς ποιητικώτερον ὑπὸ τῇ ἸΞοφοκλέος τοεπλάδϑαι 

ἐπὶ ϑεραπείοι τῶν ᾿Αϑηναίων" πολλαχᾷϑ δὲ οἱ τραγικοὶ χαρίξονται ταῖς 

πατρίσιν ἔνια. 

475. ἘΠΕῚ ΔῈ ΤΗΣΔΕ ΤῊΣ. ὅτι δὲ σάζειν ὑπιογνῇ τὴν πτόλιν, 

ὑποϑέδδαι! σοι βόλομοι τὰ χρήσιμα. ᾿Ατ]ικῶς δὲ πάνυ τῇ συντάξει" 

αὶ σειϑανὴ λοιπὸν ἣ χάρις τῶν ἐγχωρίων ἀνδρῶν" «ταραινοῦσι γὰρ αὐ- 

τὸν καϑαρσίων τυχεῖν, ἵνα ἧτόν πως ἐναγὴς φαίνοιτο. 

478. ΠΡΟΞΕΝΕῚ. «πάρεχε, ἤγθν λέγε μοι, ὡς φὴς, τὰ χρή- 

σιμα" οὐ γὰρ ἂν ὀκνήσαιμι τελεῖν" ἢ. πρόξενος ἐμοὶ καὶ φίλος γενοῦ, 
ὑποογομένῳ τᾶν, ὃ λέγω, ποιήσειν. 
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480. ΚΑΤΕΣΤΕΙΨΑΣ. αἴρῃ, κατεπάτησας, ἀπὸ τᾷ γέίξω; Τρά- 
φετα καὶ ΚΑΤΑΣΤΈΨΟΝ, ἤγεν μεϑ᾽ ἱκεκηρίων ἀρίχξα »"- 
ΚΑΤΑΣΤΕΨΟΝ, καϑικέτευσον, μπὰ. ἱκρτηρίων ἀρίχα! ἐὰν δὲ γρά- 
Φφηται ΚΑΤΕΣΤΕΙΨΑΣ, οἷον, κατεπάτησας, ὃ καὶ ποιϑανώτερον" δι᾽ 
αὐτὸ γὰρ τῦτο κελεύεσιν αὐτὸν καϑαίρεδϑαι» ὅτι εἰς ἄβατον ἐπέβη τό- 
πον τῇ ἱερϑ τῶν ΞΞεμνῶν. ' 

482. ΕΞ ΑΕἸΙΡΡΥΤΟΥ͂. ἐξ ἀεννάϑ8 πηγῆς: ὕδωρ ἄρασαιε καὶ. οὕτω 

χοὰς ταῖς ᾿ϑεαῖς ποίησον ἀπὸ τῶν κρατήρων, τλήσας αὐτὲς ἀπὸ ῳ 

ἀντληϑέντος ὕδατο. 

484. ΟΤᾺΝ ΔΕ ΤΟΥ͂Τ᾽ Ο. ἀντὶ τῇ, ὴ ὁ ὅταν ἀρύφωμαι, τί δ; ; 
485. ἌΝΔΡΟΣ ΕΥ̓ΧΕΙΡΟΣ,. εὐποιλάσρι κατὰ τὸν. μετάληψιν" 

ἐπὶ τὸν Δαίδαλον ἢ ἥ ἀναφορὰ, περὶ οὗ φερφκύδης φησὶν οὕτω ““ Μη- 
“« τίωνι. δὲ τῷ ᾿Ἐρεχθέως κοὴ ̓Ιφινόῃ γίχρεται Δαίδαλος. ἀφ᾽ οὗ ὁ δῆ- 

“(μος καλεῖται Δαιδαλίδαι ᾿Αϑήνῃσι." ΛΑΒΑΣ, τὰ ὦτα φησὶ τοῦ 

κρατῆρος, ὧν ἐςι λᾳθέδγαι,., ἈΜΦΙΣΤΟΜΟΧΊΣ, δὲ, τὰς ἐκοκέραϑεν 
ἐςομωμένας" ἢ διὰ τὸ ἑκατέρωθεν τῷ ςόματος ταύτας εἴν" ἢ τὰ 

τρόσωπα τινὰ ϑηρίων ἑκατέρωϑεν ἐχέσας; οἷῳ “ποιεῖν εἰώϑασιν ἐν ἐπ 
τοιότοις. Ὁ. δὲ γᾶς" ᾿ἔρεψον τῶν κρατήρων τὴν κεφαλὴν, ἡ τὰ. ὦτα... 

488. ΟΙΌΠΟΚΩ μλληρ, ΛΑΒΩΝ.»οῖον κρλιφρῆι τὸ κροκισμῷ 
λαβὼν ςέψον' ἢ ἐρίῳ ςέψον" ὅτι δὲ ςέμματα ἔλεγον πιὰ ἔρια» δὸν ἘΡ 

Εὐριπίδῃ; εὐ ν Η1.}} 

Ὧ ςέμματα ξήνασ᾽ .ἐπέκλωσεν ϑεά. : 

400. ΠΡῸΣ ΠΡΩΤῊΝ Εω. πρὸς τὴν ἀνατολὴν, ἢ. περὶ τὸν » ὄρο 
ὥρΥ ἡ γὰρ δὴ καὶ τὰς ἐκϑύσεις πρὸς ὕω ἐποιῦντο, καϑάπερ καὶ ἐν 

Ἠλέκτρᾳ (426.) ᾿ Θ᾽ ἉΧχ 

Τοιαῦτά τα. τταρόντος, ἡνίχ᾽ Ἡλίῳ 

,, Δείκνυσι τοὖναρ, ἔκλυον ἐξηγεμένε. 
αὶ οἱ τὰς καϑαρμὲς δὲ ἐπιτελῆντες, πρὸς τὴν ἕω ἵσανται.. Κρατῖνος ἐν 

Χείρωνι" ἥ 

ἼΑγε δὴ πρὸς ἕω τορῶτον ἁπάντων. ἵξω, ἡ λάμβανε χερσὶ οζῖνον με- 

γάλην. [ 

401. ΧΕΩ ΤΑΔΕ, τὸ ὕδωρ ἐπὶ τῶν κρατήρων χέω ; 

492. ΤΡΙΣΞΑΣ ΓΕ; ΠΗΓΑΣ: ἀντὶ τῇ; τὸ ὕδωρ ἀπὸ τριῶν σὴ- 
γῶν. ΤῸΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ. τὸν ὕςερον κρατῆρα. 

404. ΥΔΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΞΗΣ, ὕδατος. καὶ μέλιτος". λείπει δὲ ὃ. 

καί" ἀπὸ γὰρ τοῦ ποιᾶντος, τὸ ποιόμενον". καὶ ἐν ᾿Ερας αἷς" ᾿ 

Γλώῴσσης μελίσσης τῷ κατεῤῥυηκότι.. 

βόλεται δὲ λέγειν τὸ μέλίκραῖον. ΜΗΔΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ͂Ν ΜΕΘΥ. 
ἄοινοι γὰρ αἱ: ϑ2α. 
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"406. ΟΤΑΝ ΔῈ ΤΟΥΤΩΝ. ὅταν. δὲ μεν χοὰς χρήβεν ἐπὶ γον 
τί χρή με ὕςερον δρᾶσοι κ᾽ " ΕΘΗ 

406. ΤΡΙΣ ΕΝΝΕ ΑΥ̓ΤΗ. μὸν ἐγνέα τιϑὸς κλῶνας ἐλοῤμρῥ 

ταύτας ποιβ τὰς εὐχάς. 

., 308. ΤΟΥΤΩΝ ΑΚΟΥ͂ΞΑΙ. ἡδέως ἂν ἀκύσαιμι τ' τῶν εὐχῶν" μέ- 
γιξοὸν γὰρ ταύτας μαϑεέϊν. 

400. ὩΣ ΣΦΑ͂Σ ΚΑΛΟΥ͂ΜΕΝ. ὡς καλοῦμεν αὐτὰς Ἐῤμενίδας; 
αὕτως αὐτὰς "αλῶν᾽ κοὴὶ νά ϑχο, μὰ αὶ ἵλεῶς φοιδῥεγὸς, ἱκέτβυε αὐτὰς 
δέχεδγ σε τὸν ἱκέτην ἐπὶ σωτηρίᾳ. ἘΞ. ΕὙΥ̓ΜΕΝΩΝ ΣΤΈΡΝΩΝ, 
ἀντὶ τᾶ; μὴ ἐξ ἐπιπολῆς; ἀλλ᾽ ἐνδιαϑέτως. ἼΞΥ Γ᾽ ΑΥΤΟΣ. οἷον, ἢ 
σὺ ταῦτα σοίει; ἢ ἄλλος τις ὑπὲρ σᾶ ταῦτα ποιείτα). 
-δ02. ΑΠΥΣΤᾺ ΦΩΝΩ͂Ν: ἀνήκδςα; ἀντὶ τῇ, ἠρέμα καὶ συντόμως" 

τῦτο ἀπὸ τῆς δρωμένης ϑυσίας ταῖς Εὐὐμενίσι φῆσί' μετὰ γὰρ ἡσυχίας 

τῶ ἱερὰ δρῶσι; καὶ διὰ τῦτο οἱ ἀπὸ ᾿Ησύχα καξαγόμενδι ϑύεδιν" αὐταῖς, 
καθάπερ τ ολέμων ἐν τοῖς πρὸς ᾿Ερατοδϑ)ένην φησὶν, οὕτω" “« Τὸ δὲ τῶν 
“ς εὐπατριδῶν γένος οὐ μετέχει τῆς ϑυσίας ταύτης." Εἶτα ἑξῆς" “Τῆς 

“ἐ δὲ πομπῆς ταύτης Ἡσυχίδαι, ὃ δὴ γένος ἐςὶ Χαρὰ τὰς ἸΞξρμὐὰς ϑεὼς, 

ἐς καὶ τὴν ἡγεμονίαν ἔχει" καὶ ποροϑύοντοι! πρὸ τῆς ϑυσίας κριὸν Ἡσύχῳ. 

“« ἱερὸν ἥρω, τῶτον ὀὕτω καλοῦντες διὰ γοῦν εὐφημίάν, οὗ τὸ ἱερόν ἐξι 
“ὁ πραρὰ τὸ ἹΚιμώνιον, ἔχτὸς τῶν ἐννέα πυλῶν." Κοὴ ̓Απολλόδώρος δὲ 

ἐγ τῇ περὶ ϑεῶν ἑπϊακαιδεκάτῃ, περὶ τὰ τῶν Ἡσυχιδῶν γένος καὶ τῆς 
ἱερείας φησί: καὶ Καλλίμαχος" ; 

Νηφαλίας καὶ τῇσιν ἀεὶ μελιηδέας ὄμπνας 
ὑτος ᾿Λήτειροι καίειν ἔλλωχον Ἣ συχίδες. : 

δ04. ΠΑΡΑΞΤΑΙΜΗΝ. ὡς καϑαρϑέντι. ΑΛΛΩΣ. μὴ κὰἀϑ- 
αρϑέντι. 

- 509. ΟΥ̓Χ ΘΔΩΤΑ͂, οὐκ ἐν ὁδῷ, οὐδὲ. ἀνυςά" οἷοὺ, οὐ βαδὶςέα 

μοι, οὐδὲ τορακτέον ταῦτα" λείπομαι γὰρ τῆς πράξεως ὑπὸ δύο: κακῶν, 
τῇ τε μὴ δύναδδω)» καὶ τὸ μὴ ὁρᾷν. ΞΦΏΙΝ Δ᾽ ΗΤΕΡΑ͂. ἐπεὶ σρο- 
εἴρηκεν ὁ Χορὸς, αὶ ἄλλοις ἐξεῖναι ὑπὲρ αὐτῷ τὸν καϑαῤμὸν ποιήσαϊξδγοι, 

ἐπιτρέπει τὅτο ταῖς ϑυγατράσιν. 
512. ΤΑΔ᾽ ἘΚΤΕΙΝΟΥ͂ΞΑΝ, τεταμένως καὶ συντύβπο, δρσθν ὰ 

διακονῦσαν. ΘῈΝ ὙΦΗΓΉΤΟΥ Τ᾽ ΑΝΕ. ἀπὸ κοινϑ τὸ; ΕΡ- 

ΠΕΊΝ. ἐκ ἰοχύω βαδίξειν ἄνευ χειραγωγοῦ. 
τι}. ὁ ΧΡΗ͂ ΠΞΤΑΡ Μ᾽’ ἘΦΕΥΡΕΙΝ. χρεία ἔ ἔων καὶ κατὰ συνα- 

λοιφὴν, χρῆ ται" ταυτὸ δέ ἐς τῷ δεήσεν κα' ἐν Τριπϊολέμῳ" 

02. ΑΠΥ͂ΣΤΑ. ἡσύχως εδηλον- ος ΒΌ8. ννενορ ορρ ἄνυξῶ, εὐώδω- 

ὅτι. μένα. 
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-Χρῇ " φῶ δέ σ᾽ ἐνθένδ᾽ αὖϑις--- τῷ ᾿ 

ΤΟΥ͂ΤΟ ΒΟΥΛΔΟΜΑΙ ἈΘΕΝΌΜΩν ἔνϑα τὸ ὕδωρ ἐςὶν, ἡδέως ἀχῖν 

δείην. 

518. ΤΟΎΚΕΙΘΕΝ ΑΛΙΟΥ͂Σ. τὸ ἐκεῖθεν τῷ ἄλσες τούτο" 

ἐὰν δέ τι τούτων. ἀγνοῇς,. τσαρά τινος τῶν ἐπιχωρίων τότο μαϑήσῃ.- 

ἮΝ ΔΕ ΤΟΥ͂ ΣΠΑΝΙΝ ΤΙΝ᾽ ΓΣΧΗ͂Σ. ἀντὶ τᾶ, εἴ τι τῆς ἐὐνος 

ἀγνοεῖς περὶ τὸν τόπον. 

δ21. ΤΟΙ͂Ξ ΤΕΚΟΥ͂ΣΙ ΤᾺΡ, ὅταν «τις ὑπὲρ γονέων συνῇ, νὰ 
ἡγείδϑω πόνον εἶναι! τὸν κάματον. εἰρὶς 

δ23. ΔΕΙ͂ΝΟΝ ΜΕΝ. τῆς Ἰσμήνης ἀ ἀποςάσης, ὁ Χορὸς ἐρωτᾷ τὸν. 
Οἰδίποδα, καὶ φησί" Τὸ ἐπεγείρειν “μὲν καὶ ἀνακινεῖν τὰ σάλοι συμθάνταρ ᾿ 

δυογερές" ὅμως δὲ μαϑεῖν ἐξιϑυμῶ τὴν αἰτίαν τῆς στηρώσεως" καὶ Καλ- 

λίμαχος" Τί δάκρυον εὗδον ἐ ἐγείρεις ; ἢ 

526. ΤΙ ΤΟΥ͂ΤΟ. οἷον, τί. βέλει ἀκόνεϑυνῃ ΤΑΣ ΔΕΙΛΑΙΑΣ: 

“Ἁ τῆς ἐγκειμένης. σοι αν σιν ἡδέως ἂν τουϑοίμην" Θ᾿ δὲ ἡ: 

σερί. : νῷ 

εἰ δ20.. ΜΗ ΠΡῸΣ ΞΕΝΊΑΣ. μὴ, πρὸς τῆς σῆρ: ξυαρῃ ἀναπΊύξης᾽ 
μὸν τὰ ἀναιδὴ ἔργα τῆ ἢ οὐ μὴ τὰς τροξενίας σου ἐπὶ ἔργα ἀναϊδῇ καῖα-: 

γάγῃς" οἱονεὶ, μὴ κατὰ τὴν ράξῳ δὰ τὴν σὴν ἔργων γένοιο με γρ ̓ 

ἀκροατὴς, ἀναπΊύξαι κὰ οὐρα μέρη τὰ κατ᾽ ἐμὲ βυβάᾳ ᾿ ᾿ 

-. 581. ΤΟΎΊΤΟΙ ΠΟΔΥ. τὸ ἀδιάλειπῖον κακὸν, τὸ τῆς ττηρώσεως,, 

χρήξω ἀκοῦσοι. "ἱ 

584. ΣΤΕΡΞΟΝ. ἤγεν τρόσδεξοι; ἃ ἡηνῶδῃ λέγω" καὶ μὴ ἀπο- 
φραφῇς τὴν αἰτίαν εἰπᾶν. ΚΑ ΤῺ ΓᾺΡ ΟΣΞΟΝ. «είϑομοι ἌΝ 

εἰς ὅσον βέλει. 

δ40. ΑΛΛ᾽ Ἐξ τι. χυρήσα σοι δηλαδὴ τὰ πράγματα; 

δ4ϊ. ΟΥ̓ΔῈΝ ΙΔΡΙΣ. ἤγεν ἐδὲν εἰδυῖα ὧν »ϑεραίνννα ἡ πόλις ἐνέ- 
δησένμε τῇ τϑ γάμϑ ἄτῃι ἐμ 

555. ἘΠΙΞΤΡΟΦΑΙ ΚΑΚΩΝ. συναϑροίσει, αλῆδι ἡῸ 

561. ἘΔΕΈΞΑΜΗΝ. ΔΩΡΟΝ. τὸν ὑάμον τὴξ μηρὸς, φησὶν, ἀντὶ 

τῆς λύσεως τοῦ αἰνίγμιαϊος δδμην ἐδεξάμην, ὃ ὃ μήποτε ὄφελον λαβεῖν". 

ἀντὶ δὲ τῷ εἰπεῖν, μήποτε ὄφελον ἐγὼ παρὰ τῆς πόλεως ἐξαίρετον λα-- 

θεν, οὕτως εἴρηκεν, ἘΠΩΦΕΛΗΣΑ ΠΟΛΕΩΣ ΕΞΈΛΕΞΘΑΙ. 
574. ΚΑΙ ΓᾺΡ ΑΛΛΟΥΣ ΕΦΟΝΕΥ͂ΣΑ. τόὺς παρόντας σὺν τῷ, 

Λαΐῳ-: ἤγεν ὡς ἄλλες φονεύσας ἀϑῶός εἰμι καὶ οὐ γέγονα ἔνοχος τῷ 
μύσει, οὕτω καὶ ἐπὶ τῇ πατρός" οὐ γὰρ ἔδειν. 
] 

.518. ΤΟΎΚΕΙΘΕΝ. κατὰ τὸ  δὅ20. ΠΡῸΣ ΞΈΝΙΑΣ. γράφεται 
ἐκεῖ εν -οὔ ἀλσες. μὴ ποριξενίας τὰς σώς. 
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578. ΠΟΛΛΩΝ ΑΚΟΥΩΝ. χρηςὺς ὁ Θησεὺς τὸ ἦϑος εἰσάγετοι" 
ὸ ἔχει καὶ τοῦτο τῆς οἰκονομίας δεξιώτοτα. 

585. ΠΡΟΞΣΤΡΟΠΗΝ, ἀρέλοαια ἢ ἐπὶςροφήν. 
580. ὩΣ ΕἘΠΑΙΔΕΎΘΗΝ, τὸ ὩΣ ἀντὶ τῦ ὅτι. 
608. ΠΡΟΞΦΟΡΑ, τροδϑήλη; δόσις" τὸ δὲ ΔΗΛΩΣΕΤΑΙ ἀντὶ 

τῷ δηλωθήσεται. : 

610. ΤΑ ΛΟΙΞΘΙ ΑἸΤΗ͂:- γράφεταὶ ΤΆ ΔΟΙ͂ΣΘ᾽ ΑΡ' ΑἸΤΗ.- 
ΤΑ ΔῈΝ ΜΕΈΣΩ,Η ΛΗΣΤΙΝ παίδαι τοῦ ξὴν ἢ ἐπιλέλησαι», 

ἢ οὐ φροντίξεις. 

612. ἘΝΤΑΥ͂ΘΑ ΓᾺΡ ΜΟΥ ΚΕΙ͂ΝΑ. διῷ τοῦ τέλες; φησὶ, χαὶ 

τὰ μέφαι τοῦ βίε εὐτυχήσει" τοῤοσδοκῶν γὰρ. σὺ μρυδαυδαν ὑπ᾽ 

ἐμοῦ, ὅταν ἀποϑάνω, ξῶντά με γηρυδοσκἥσεις. 
.1613. ΑΛΛ᾽ ΕΝ ΒΡΑΧΕῚ ΔΗ. "βραχὺ ἸρνΝ με αἰτέις, τὸ ἐν 

᾿Αϑήναις ϑάψοι σε. 

629. ΠΩΣ ΔΗΤΑᾺ Σ᾿ ΑΝ. «ὥς ὅυ οὖν, δὰ μεταπέμψαιντο 
ἄν σε, εἰ μὴ ἔςι δυνατὸν κατελϑέν, διὰ τὸ «τατροκτόνον εἶναι ; δ᾽ δέ 

φησι’ ΤῸ ΘΕΙ͂ΟΝ ΑΥ̓ΤΟΥΣ ΒΕΞΑΝΑΓΚΑΞΕῈ τῦτο τράτϊειν. 
632. ΤΗ͂ΔΕ ἨΛΗΓΉΝΑΙ ΧΘΟΝΙ. «ἀντὶ τοῦ, ὑπὸ ταύτης τῆς: 

χθονὸς τοληγῆνοι. 
- 646. ΤΑ ΝΥ͂Ν ΞΥΜΦΩΝΑ. οὔπω. γὰρ. ἦν ἔχϑρα Θηδαίοις καὶ 

᾿Αϑηναίοις. ΦΟΙ͂ΒΟΣ ΞΑΦΗΣ. ἀντὶ τῇ, ἀληϑὴς, ὡς κοὴ Ὅμηρος" 
(Ἴλ. Δ. 404.) ἐπιςάμενος σάφα εἰπεῖν" ἀντὶ τᾶ, ἀληϑῶς. 

657. ἘΦΑΙΝΕΤΟ. ἀντὶ τᾷ, ἀνεφαίνετο" τοιοῦτόν ἐς! καὶ τὸ παρ᾽ 
Ὁμήρῳ" Καοὺὴ εἴρετο δΐομαι αὖτις. 

6590. ΤΟΙΟΥΔ΄. φίλϑ. δηλονότιβ ΔΟΡΥΞΕΝΟΣ, φίλος" ᾿ἁπλοῖ- 

κώτερον δορυξένες καλᾶσι ὶ τὸς ὁπωσδηποτῶν ἐπιξενωδέντας, Ἢ ἐπι- 

τατικῶς νῦν, ἀντὶ τῷ, ἡ κοὴ πολεμίοις φίλη. ΟΥ̓ ΠΟΤ᾽ ΒΚΒΑΛΩ, 
ΧΆΡΙΝ. οὐ καταφρονῶ τῆς εἰς αὐτὸν χάριτος, ἀλλὰ κοὴ ἐκ τῷ ἐναντίω 

ὑποδέχομοι." ἱ 

665. ΣΕ), τὸν Χοῤόν. ΝΙΝ. τὸν Οἰδίπεν. ἘΜΟΥ͂ ΣΤΕΣΧΕΙ͂Ν 

ΜΕΤΆ. εἰς τὸ ἄςυ δηλονότι... ΞΥΎΝΟΙΞΟΜΑΙ, συμπράξομαι, ὡς 
σὺ βέλει. ταΆ 

674. ΜΕ ΑΝ ΛΈΓΟΙΣ. ἤγδν εἰ δύναιο κρατεῖν τῶν ἐχϑρῶν 

᾿ἐνϑάδε μένων, μέγα ἂν δώρημα λέγοις τῆς ἐνταῦϑα διατριδῆς. ἘΠ 

ΞΟΙ Γ᾽ ΠΕΡ ΦΗΣ. εἰ ἐμμενεῖ σοι τὰ ἐπαγ[ελϑέντα. 

582. ΣΚΕΎΗ, ςολή. 6ΟΙ. ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ. γρώφετωι δὲ- 
585. ΠΡΟΣΤΡΟΠΗΝ, βοήϑειαν, . οἴχεται. 

ὠφιελειαν. 
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“676. ΤΟΥ͂ΔΕ; Τὐ ΑΝΔΡΟΣ: πΝδννα “πεποίηται τὴν γὼ ὁ 
Θησεύς. : 

677. ΠΙΞΤΩΞΟΜΑΙ. οὐ ὡγοὶ φήσὸ ἡ ἐπιϑῶνα σε ὠὰραλιβοιό- 
σομαι δι ἄρχε! πρὸς ὃ ἐπάγει ὁ πγμνρν Οὐκ ἄν σλέον ΠΝ ὁρκί- 
σας "39 ἢ "λόγῳ πιςεύσας- 

680. ΟΚΝΟΣ,, φόθδος. ἶ ᾿ ᾿ 

- 682. ΤΌΪΣΔ᾽, τοῖς τὸ Μεγ ΟΚΝΟΥΝΤ᾽ ΑΝΑΤΓΚΗ. οὐ νε- 
μοσηνῦν μοι, εἰ ὑπὸ τᾶ δέος τὰ αὐτὰ συνεχῶς λέγω" τὸν μμδλμγακὶ 
γὰρ ἀνάγκη ταυτὰ λέγειν. ΟΥ̓Κ ΟΚΝΕΙ͂, ἐδὲν δέδοικε: 3 

690. ΠΟΛΛΑῚ Δ᾽ ΑΠΈΙΛΑΙ. ἀντὶ τ, «πολλοὶ ἄνϑρωποι κὐκλὰ 
ἀπειλήσαντες ἐκ ϑυμῦ, πσέψαντες τὸν ϑυμὸν, καὶ. τὸν φρο τον 
ἀναλαβόντες, ἐπαύσαντο τῶν ἀπειλῶν. 

6038. ΚΕΊΝΟΙΣ. τοῖς Θηδαίοις. ΤῊΣ ΞΗΣ τος λεῖ- 

πει ἡ τοερὶ, ἵν᾿ ἧ, περὶ τῆς σῆς ἀγωγῆς, ἤγεν ἐπάνόδε.. ΠΛΩΣΕ- 

ΜΟΝ, εὐδιάδατον" δεδοίκασι γὰρ ἡμᾶς. ; 

ορο. ΞΈΝΕ. ὦ ξένε, ὦ Οἰδίπο. Ἢ διατριδὴ τᾶ Χορᾶ δ τὸ 
ἐγκώμιον τῆς χώρας, αὐτῷ τὸ ϑυῤόνλξια ἐπὶ τὸ ἴδιον ἀπαντῶντος χα:-- 
ρακτηριςικὸν, τὸ γλαφυρὸν κοὴ ὠδικὸν μέλος. ΤΟΝ ΑΡΓΗΤΑ͂, τὸν 

λευκόγεων. ΜΙΝΎΡΕΤΑΙ, ἠχέϊ, ἄδει ἀμφ σονν ΑΝΕΧΟΥ͂ΣΑ. 

ΚΕΞΞΟΝ, ὑπὲρ ἑαυτὴν ἔχεσα τὸ φυτὸν, ἄνω ἔχασα τὸν. κισσόν" ὡς 
ἐν Δυκόργῳ Αἰοχύλος"" ἔΑχϑε δ᾽ ἀν οὖς ἔχων: ἀντὶ τϑ, ἄνω τὸ ὃς 

ἔχων. ΚΑΙΟ-ΎΤΑΝ ΦΥΛΛΑΔΑ. ἀπὸ κοινθ τὸ ΑΝΕΧΘΥΞΑ.-- 

ἈΝΆΛΙΟΝ. διὰ τὴν: δασύτητα τῶν φυτῶν. ΑΝΗΝΈΜΟΝ.. τς 
τὸ Ὁμηρικόν: (Ὀδ. Τ. ἀφο 

; Τὴν μὲν ἄρ᾽ ἄτ᾽ ἀνέμων διάε, μένος ὑγρὸν Ὁ ἀέντωνν 
Οὔτε μιν ἠέλιος φαέϑων ἀκτῖσιν ἔβαλλεν. 

75. ΝΑΡΚΙΞΣΞΟΣ. οἱ μὲν ὑπομνηματισάμενοι. γράφοσιν οὕτω. 
ὴς Δήμητρος καὶ Κόρης φασὶ ςεφάνωμα τὸν" νάρκισσον εἶνοι" οὐ γὰρ' 
μόνον ςάχυσιν αὐτὰς ςεφανδσι" καὶ δεῖ νοξν τὸ ΜΕΓΑΛΑΙ͂Ν ΘΕΑΙ͂Ν. 
ἐπ᾿ ἐκείνων εἰρήδϑοι" ἴσως γὰρ ἂν ἀρχαῖον ἦν ταύταις οὗτος ςεφάνωμνα". 
ὕτερον δὲ κοὴ οἱ ςάχυες. Μήποτε δὲ νοητέον ΜΕΡΑΛΑΙ͂Ν ΘΕΑΙ͂Ν 

τῶν ᾿Ἐριννύων" κοὴ γὰρ τὸ χωρίον, ἐν ᾧ ἦν ὁ Οἰδίπες, αὐταῖς ἀνεῖτο" 
ὅτι δὲ ᾿Εριννύων ἐςὶ τὸ ςεφάνωμα, δῆλον ἐν οἷς Εὐῤφορίων φησί" ““ ΤἩΙρό- 
“ἐ προ. δέ μιν δασπλῆτες ὀφειλομένην οἶμον Ἐὐμενίδες ἀργῆτα ϑυγα- 
ἐς τρίδοῃ Φόρκυνος ναρκίσσοιο ἐπιςεφέες πὐλοκαμίδας." Ἤσως ὅτι παρὰ 

τοῖς μνήμασιν ὅτι πολέϊςον ἐχφύεται" ἣ ὅτι τοῦ φρίττειν καὶ ναρκᾷν εἰσιν 
ὧὴ δαίμονες αἴτιαι, ὥςτε διὰ τὸ ὄνομα συνῳκειῶδθοι τὸ φυτὸν αὐταῖς. 

685. ΟΚΝΟΥΝΤ᾽ ΑΝΑΓΚΗ. διδάσκειν δηληνότι. 
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Μήποτε δὲ τὸν. νάρκισσον. μεγάλαι»: ϑεαῖν. ἀρχαῖόν ςεφάνωμα ἔρη ὃ 
Σοφοκλῆς. τῷ συλληπ)ικῷ χρησάμενος, τρόπῳ, ἀντὶ τὸ εἰπξν, ϑεᾶς ἀρ- 

χαῖου σεράνομα, τῆς. Κόρης' τί δήποτε; ὅτι: ρὸν ἢ τὸν Ἡλότωνα αὐὖ- 
τὴν ἁρπάσαι, τᾷτῳ ἐτέρπετο’ συλλέγεσαν. οὖν Φασιν αὐτὴν τὸν νάρ- 

κισσον ἁρπαδδῆνοι, ὥςε τὸ ΑΡΧΑΙΟΝ τότρ ἕνεκα τοροσκέιδ)αι» οἷον» ὃ 
ἦν αὐτῇ ϑυμῆρες ςεφάνωμα, πρὶν ἢ φυλλυφϑῆναι: Αὖϑις γοῦν φασι 
τὰς ϑεὰς ἀνδινοῖς μὴ κεχρήδδω), ἀλλὰ αὶ ταῖς. ϑεσμοφοριαξέσαις τὴν 

τῶν ἀνϑιμῶν ςεφάνων, ἀκριρῆδλ χρῆσιν" "ὁ δ' Ἴκρορ,. τῆς Δήμητρος 
εἶνοή φησι ξέμμα τὴν μυῤῥίνην κοὴ τὴν σμίλακα, “περὶ ἧς: γίγνεδοδι τὴν 
διαδικασίαν" καὶ τὸν ἱεροφάντην, καὶ τὰς ἱεροφάντιδας, καὶ τὸν δᾳδοῦχον, κα 

τὰς ἄλλας ἱερείας μυῤῥίνης ἔχειν ςέφανον" δ ἃ αὶ τῇ Δήμητρι προϑέ- 
ὅγαι! ταύτην φησί. Θ ΤΕ ΧΡΥΞΑΥΓῊΣ ΚΡΟΚΟΣ:. ἀπὸ κοινοῦ τὸ 

ΘΆΛΛΕΙ. τοῖς τὸν νάρκισσον τῇ Δήμηϊρι ἀ ἀπονέμδσι τῦτο. συμπράτῆει, 

ὅτι κἀν τῇ ὁ Σοροχλῆς τὸν κρόκον ἄντικρυς τῇ Δήμαβ, ἀνατί- 

ἀλεωΣ ὥςε νὴ νῦν’ τὸν λόγον εἶσι περὶ τῶν Δήμόμρος᾽ ξερανωμμίδον, ὸ 
αὐτὸ δὲ τῶτο ἴδιον ἂν. εἴη. χρήξων τοῖς γὰρ ἀνϑινοῖς οὐ: πάνυ. μὸν» 

ἥδεδγαι τὴν Δήμητρα. ... ; 
718. ΜΠΝΥΘΟΥ͂ΣΙ, λήγεσι τοῦ: ῥέϊν- πδμ, ΝομΜὰ- 

ΔΕΙΞ,. κρῆναι νομάδες, οἱ ὥσπερ ἐπινεμόμεναι καὶ καταῤῥέξδσαι τὴν γῆν, 

τοῦ Ἰλισσοῦ πηγαί: ἢ ἃς ὁ Κηφισὸς ἐπινέμετου" λέγοι δ᾽ ἂν τὸν ἐν τῇ 

᾿Ατῇκῇ, οὐ τὸν ἐν τῇ Καδμείᾳ. ΑΛΛ' ΑἸῈΝ ἘΠ’ ἩΝΑΤΙ. ἀλλ᾽ 
ἀὲ καϑ'᾿ ἡμέραν, φησὶν, ἐπινίσσετοι ὁ Κήφισός. ὩΚΎΤΟΚΘΕ. ἤγϑν 
ὠκύτοκα ποιῶν τὰ τοεδία: αὶ ἔγκαρπα.. ΣΤΕΡΝΟΥΧΟΥ͂ ΧΘΟ- 
ΝΘΣ. ἴσον τῷ, γονίμε. γῆς, ἐπιπέδα, ἢ πεδιόχιϑ,. χϑονός" μεταφορικῶς 
γὰρ ἢ ξέρνα καὶ νῶτά ἤσι τῆς γῆς.» τὰ φεδμοδη νὰ εὐρέα, τρεα μένα πά- 

λιν αὐχϑάρ; τὰ ςενά" τὸ δὲ: ὅλων πεδίων ἐπινίσσετοι ΕΝ ουλουδι 

ἀντὶ τᾶ, ἐπὶ τῶν πεδιάδων τῆς γονίμα χϑονός. 
724. ΝΙ͂Ν. τὴν ̓ Ατ]ικήν. 

ι..7ζ80. ΦΥΤΕΥ͂Ν: ἈΧΕΙΡΩΤΌΝ. ὅτι ἄχεδ όντὸ τῶν ἐλαιῶν. τῆς 

ϑεοῦ, τῶν μορίων ὀνομαξομένων, οἱ: Λακεδαιμόνιοι, νὰ ἄλλοι ἱςορᾶσι; νὴ 

Φιλόχορος, ὥςε ταῖς ἀληϑείαις ΕΤΡΧΕΩΝ, αὐτὰς ΦΘΒΗΝΙΑ τοῖς 
πολεμίοις γενέδϑοι. Λακεδριμόνροί γὰρ. ἐμῥάετανχὶ ἐν τῇ ̓ Δαθημῆρ δέκα 
μυριάσι Πελοποννησίων καὶ Βοιωτῶν, ἡγεμένε ᾿Αρχιδάμϑ τῷ Ζευξιδάμιε8 

Λακεδαιμονίων βασιλέως, ἀπέοχοντο τῶν λεγομένων μορίων, ᾿Αἰϑηνῷ 

ϑύσαντες, ὡς ᾿Ανδροτίων, φησί. ΔΑΙΩ͂Ν, πολεμίων. ἸΤΑΙΔΟΤΨΡΟ- 
ΦΟΥ͂ ΕΛΑΙΑΣ. καὶ ̓ δρισοφάνης ἐν Νεφέλαις" (Ἰϑ8ὲ ἼΔΥ 

᾿Αλλ εἰς ̓ Ακαδημίαν: κατιὼν, ὑπὸ ταῖς μορίαις ̓ἀξόϑρέξες. 

ὁ δ᾽ Ἴκρος νὰ τὸν ἀζϑθμὸι αὐτῶν δεδήλωχκξε, γρβῶν οὕτως" ““ ᾿ξ Άειῖε εἷς, 
- φό γαι δὲ κλάδον τῆς ἐν ̓ Ακαδημίᾳ ἐλαίας. ἣν. ἀπὸ τῆς ἐν ἀκροπόλε; φυ- 

-" 
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“( τευϑῆνοή φασιν" ἐπάρατον δὲ ἐποιήσαντο, εἴ τις τῶν ἐμβαλόντων 
αὐτὰς ἐκκόψειε, φίλος ἢ πολέμιος" δι᾽ ὃ Λακεδαιμόνιοι τὴν λοιπὴν γῆν 

δηοῦντες, τῆς μὲν Τετραπόλεως ἀπέογοντο διὰ τὰς Ἡρακλείδας" τῶν δὲ 

μορίων, διὰ τὰς ἀράς. Ὁ δὲ ᾿Αριςοτέλης νὰ τοῖς νικήσασι τὰ ΤΠανα- 

ϑήναια ἐλαίθ, τῷ ἐκ μορίων γιγνομένε, δίδοδγο φησι. 
784. ΤῸ ΜΕΝ. τὸ φυτὸν τῆς ἐλαίας. ΜΟΡΙΟΥ͂ ΔΙΟΣ. Μόριον 

Δία εἶπε τὸν ἐπόπϊην τῶν μορίων ἐλαιῶν" κοὴ ἔςιν ὁ λεγόμενος Μόριος 
ἔνι περὶ ᾿Ακαδημίαν, ὥς φησιν ᾿Απολλόδωρος" “« ΠΕερὶ ᾿Ακἀδημίαν 
ἐδνμον ὅ τε τοῦ Καταιδβάτα Διὸς βωμδὲ; ὃν Χοὴ Μόῤιων καλᾶσι, τῶν 
“ ἐκεῖ μορίων τσταρὰ τὸ τῆς ᾿Αϑηνᾶς ἱερὸν ἱδρυμένων." 

743. ἘΥΙΠΠΟΝ, ΕΥ̓ΠΩΛΟΝ. παρ᾽ ὅσον ὁ Κολωνὸς ἱππεὺς 

ἐλέγετο, καὶ ΠΠοσειδῶν καὶ καὶ ᾿Αϑηνᾶ αὐτόϑι Ἵήπιοι. Ὦ ΜἨΑῚ ΚΡΟΝΟΥ͂. 

αὐτόϑι φασὶ ἹΠοσειδῶνα τπορῶτον ἵππες ζεῦξαι κοὴ χαλινῶσοωμ" ταῦτά 

δὲ ἐπὶ ϑεραπείᾳ φησὶ τῆς οἰκείας ὁ ἸΣοφοκλῆς" ὁ γὰρ Κολωνὸς ἱππεὺς 

ὠνομάδϑηνγ παρ᾽ ἃς ἐξεϑέμην αἰτίας κατὰ ᾿Ανδροτίωνα" ὁ δὲ ἐπὶ τὸ σέμ- 
νότατον ἄγει τὸ πρᾶγμα, τῇ “ποιητικῇ καταχρώμενος ἀδείᾳ. τη τὰ 
ΡΝ, δὲ ταῦτα ράλαια μάλιςα ἐδικτρίρμαι τϑ γὰρ ώ, ὅτι γρμι ς 
ἡ χώρα, καὶ ὅτι ἱππικοὶ ̓ Αϑηναῖοι, αὶ ὅτι ναυτικοί, 

7490. ΠΛΑΤΑ, κώπη. ΕΚΑΤΟΜΠΟΔΩΝ ΝΗΡΗΙΔΩΝ, ἀκο- : 
λούϑως, ὅτι οὗ Νηρηΐδες ποὲντήκοντά εἶσιν. 

752. ὦ ΠΛΕΙ͂ΣΤ᾽ ἘΠΑΊΙΝΟΙ͂Σ. ἡ ἸΑρβυγδνη ταῦτά φησιν, ὁρῶσα 

σροσιξετα τὸν Ἐρέτα ψυχὴ χαρᾶς" ἐπὶ τὸν Οἰδίπϑν δὲ ἀφίκτοι ὁ 
Κρέον, κα καὶ μὴ πείσας αὐτὸν ἐλϑεῖν εἰς τὴν αὐτῷ τὐτρίδα, “παρασπᾶται 
αὐτῷ τὴν ᾿Αντιγόνην, ὐθωμ κατὰ τὴν ὁδὸν κοὴ τὴν ̓ Ισμήνην ἀφε- 

λέδϑοι. 

769. ΕἸ ΓΈΡΩΝ ΕΓΩ. κυρῶ δηλονότι. 

γ64. ΟΝ ΜΗΤ᾽ ΟΚΝΕΙ͂ΤΕ. ὅν τινα, ἐμὲ δηλονότι, μὴ φο- 

ξεϊδ)ε. 

771. ΟΥ̓ΝΈΧ᾽ ΗΚῈ ΜΟΙ ΓΕΝΕῚ. ἀντὶ τοῦ, ὅτι ποροσήκει μοι 
σενϑεέῖϊν τὰ τότε ἀτυχήματα, ὑπὲρ πάντας Θηβαίους. 

775. ἘΚ ΔῈ ΤΩ͂ΝΔΕ ΜΑΛΙ͂ΣΤ᾽ ΕΓΩ.. ἐγὼ μάλιςά σε καλῶ, 

ὅσῳπερ σλέςον ἀλγῶ τοῖς σοῖς πσαϑήμασι. 

779. ΠΡΟΞΣΠΟΛΟΥ͂ ΜΙΑΣ. τῆς ᾿Αντιγόνης" εἴληπῆο γὰρ, ὑπ 

αὐτοῦ ἣ ̓ Ισμήνη. 

788. ΑΛΛ᾽ ΟΥ̓ ΓᾺΡ ἘΣΤΙ. ὥςε συγίνώμης εἰμὶ ἄξιος ἀῤγωνς οὐ 

γὰρ δύναμοι κρύπλειν. 

794. Ὁ ΠΑΝΤᾺΑ ΤΟΛΜΩ͂Ν. ὦ ἐν εὐλογοφανέσι χόγες “ἀνδργά 
βουλευόμενε. ΤΙ ΤΑΥ͂ΤΑ ΠΕΙ͂ΡΑ. βαρυτόνως ἀναγγωςἔον ταείρᾳ, 

οὐ πτεερισπωμένως" οὕτω Δίδυμος. 
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801. ΜΈΣΤΟΣ ΗΝ. ὡς ἐπὶ κεράμϑ' ὅ ἐςιν, ὅτε κορεδ)εὶς τοῦ 
ϑυμοῦ, λοιπὸν τὰ συμφέροντα ἐβελευόμην, καὶ οὐκ ἔτι ἤϑελον φεύγειν. 
ΤΟῪΝ ΔΟΜΟΙ͂ΣΙΝ. ἐν Θήβαις δηλονότι. ΤΈΝΟΣ ΤῸ ΠΑΝ. 

τὸ ᾿Ατῆικόν. 

800. ΚΑΙ ΤΟΙ ΤΟΣΑΎΤΗ Ἀλοιβοίτο καὶ σὺ οὖν βέλει με εὖὐ- 

εργετεῖν μὴ ϑέλοντα, ᾿ 

814. ἩΔΟΝΗ͂Σ. ἀντὶ χάριτος ἜΛΗΡΕ 

810. ΠΑΡΆΥΛΟΝ. ἀντὶ τῦ, ἐν ἀγροῖς. ΠΟΛΙῚΣ ΔῈ; ΣΟΙ. καὶ 
ἵνα αἱ Θῆδαι ἀθδλαθεῖς ἔσονται ἐκ ταύτης τῆς γῆς. ΑΝΑΙΤῸΣ δὲ, 
ἀντὶ τῇ, ἀξλαβὴς, ἀναιτίατος.. ΟΥ̓Κ ἘΣΤΙ πρήηβξμου γϑούία οὐ σρο- 

βήσετοί σοι ὁ σκοπός. 
825. ΑΡ' ΟΥ̓Κ ΑΜΕΙ͂ΝΟΝ. ἄρα οὐ πλέον σϑ τὰ ἀνθ, ,ὐῥμῦνα 

ἐν ταῖς Θήδαις οἶδα; ΦΟΙΒΟΥ͂ ΤῈ Κ᾽ ΑΥΤΟΥ ΖΗΝΟΣ. δοκέϊΐ 
γὰρ ὁ᾿᾿Απόλλων παρὰ Διὸς λαμθάνειν τὸς χρησμὸς, ὡς καὶ ἐν Ἰφικλείᾳ 
φησὶ, καὶ Αἰογύλος ἐν Ἱερείαις" 

Στέλλειν ὅπως τάχιςα" ταῦτα γὰρ ττατὴρ 

Ζεὺς ἐγκαϑιεῖ Λοξίᾳ ϑεσπίσματα. 
αὶ ̓Αριςοφάνης Ἥρωσιν. ὙΠΌΒΛΗΤΟΝ, ἐκ ἀληϑὲς, ἀλλὰ σεπλα- 
σμένον, νόϑον, καὴ οἱονεὶ ὑποθδολιμαῖον" ἀπὸ τῶν ὑποδαλλομένων εἰς τὰ 
γένη τὸς ταῖδας. ΣΤΟΜΩΣΕΙΝ, δείνωσιν, τὸ ΟΘΘΡΊΗΝ: 

834. ΠΟΤΕΡᾺ ΝΟΜΙΖΕΙ͂Σ. ἀντὶ τῇ, ἐν τῷ μὴ τοείϑεδ)ού σε 
μᾶλλον σὺ δυςυχεῖς» ἢ ἔγαι 

837. ΠΕΊΘΕΙΝ. εἰς τὸ ἀκολοϑῆσοή σόι. ΤΟΥ͂Σ ΠΕΛΑΣ. τὸς 
ἀπὸ τοῦ Χοροῦ. 

880. ΛΥ͂ΜΑ ΤΩ ΤΗῊΡΑ. τύστραν, ὅ ἐςιν, ἀπαίδευτος καὶ ἀκά- 
ϑάρτος μέχρι γήρως μένεις. 

84:. ΔΙΚΑΙΟΝ ΟΣΤΙΣ. ὁ βουλόμενος ἐ ἐκ παντὸς δοκεῖν δίκαια 
λέγειν. 

842. ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΙΡΙΑ. ἄλλο ἐςὶ τὸ φλυαρεέϊν, κα ἄλλο 

τὸ τὰ ἀναγκαῖα λέγειν. 

844. ΟΥ̓ ΔΗΤΑ. τοῖς χατὰ σὲ οὐ δοκῶ καίρια λέγειν. 

8456: ΠΡῸ ΤΩ͂ΝΔΕ, κοὴ πρὸ τῇ Χοροῦ. 
847. ΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ͂, μάρτυρας καλῶ τύσδε. ἮΝ Σ᾽ ΕΛΩ, 

ἐάν σε ἕλω, δικαίως τιμωρήσομαι, οἷα ἀνταμείδῃ με ῥήματα. 
849. ΤΏΝΔΕ,.. τῶν ἀπὸ τοῦ Χοροῦ. ΕΛΟΙ ΒΙΑ, βιαζόμενος 

τὲς ἐμὲς συμμάχους καὶ φύλακας. 

820. ΑΝΑΤΟΣ. γεάφεται ἄναι- 820. ΣΤΟΜΩΣΙΝ, δεινότητα. 
τος; ἤτοι ἀναύτιος, αζμιος. 8599, ΖΩΜΕΝ, ἀντὶ φ, ζῴώημεν. 



206 ΕΙΣ ΤΌΝ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΟ ΟΙΔΙΠΟΔΆ, 

. 860. ΚΑΝΕΥ ΤΩΝΔΕ. αὶ χωρὶς τῇ λάβξιν, σξ᾿ εἰς Θήδᾶς. 

857. ΤΗΝΔΕ Γ᾽ ΟΥ̓ ΜΑΚΡΟΥ͂. τὴν ᾿Αϑτιγόνην δηλονότι. ἀὐϑτῦν, 

858. ΤΏ ΞΈΝΟΙ. τῷ Χορῷ φησίν. ΓΟΣ 
862. ΤΗ͂ΝΔΕ, τὴν ἌΝ, τοῖς ἀκολέϑοις δὲ ἑαυτῇ ΩΝ 

Κρέων. ᾿ 

866. ΤΙ ΔΡΑΣ ΞΕΝΕ. «ρὸς τὸν Κρέοντα ἕλκοντα Ἦν ΠΣ 
γόνην. 

867. ΤΗ͂Σ ΕΜΗΣ. ἀδελφῆς γάρ ἔς! τῆς ἐμῆς ϑυγάτηρ.. 

τς 876. ΕΤΡΡΟΥ, φυλάτϊε, χωρίξε. ΣΟΥ͂ ΜΕΝ ΟΥ̓. ἐκ Ἰκον 

ξομοι. 
878. ΠΟΛΕΙ͂.. ταῖς ᾿Αϑήναις δηλονότι. 

884. ΘΔΌΙΗΘΡΕΙΝ. σοὶ δ᾽ ἔγωγ᾽, ὦ ἸΚῥέων, χέγω ἀναχαρᾶν 
ἐντεῦϑεν. ἘΝΑΤΡΕΤΑΙ ΣΘΈΝΕΙ. ἐδτές, βίᾳ ΦΡΎΝΝ 5 

800. ΠΡῸΞ ΒΙΑ͂Ν ΠΟΡΕΥΌΜΝΙΑΙ. ἀπαγομένης δὴ τῆς ᾿Αντι- 

γόνης ὑπὸ τῶν προστεταγμένων παρὰ τῇ Ἐξρέοντοῤ' ἐν μέρει δὲ σαϑη-, 

τικά ἐς!ν. 

805. ΕΚ ΤΟΥΤΟΙΝ ΣΚΉΠΡΟΙΝ. ἐκ τῶν ϑυγατέρων, Ὧν ὡς 

σκήπίροις ἐχρῆτο αὶ βακτηρίᾳ. ς 

906. ΠΟΔΛΕῚ, ταῖς ᾿Αϑήναίς. 

9015. ΜΗ. ΓᾺΡ ΑἸΔῈ ΔΑΙΜΟΝΈΣΣ. μὴ ἄξῶνος ΡΟΣ εἰς. ἘΝ 

καταρᾶδοσή σε. ΨΙΛΟΝ ΟΜΜΑ͂. ἤγουν τὴν ᾿Ανξιγόνην. 1 ῈΒ 

926. ΧΡΟΝΩ ΒΡΑΔΥΣ. γράφεται αὶ ΒΑΡΥ͂Σ. ολΆ κα 
981. ΤΑΝΔ' ἊΡ' ΟΥ̓ΚΕΤΙῚ. ταύτην δ᾽ ἄρα ἐκέτι νομιῶ κόρους εἰ 

σὺ τῶτον ἀπάξεις. 

084. ΤΑ ΕἘ ΟΥ̓ ΤΕΛΕῚ.. ταῦτα ἃ χἰβὰ! δὺ ὡληρώσει. ΖΕΥΣ 

ΤΑΥ͂Τ᾽ ΑΝ. εἰ τελέσω, Ζεὺς ἂν εἰδείη. ᾿ 

937. ΑΝ ΒΚΎΤΈΕΑ, ἀνεχτέον" ὅτω γάρ φασὶ; σχαπῆξα, ὀνπβὰ, 
ἀντὶ τὸ σκαπῖέον, φυτευτέον. Ἷ 

641. ἘΠ ΗΌΘ'᾽ Η ΒΘῊ. σοφῶς. ἄγαν ἔχρήσἀτὸ' τῇ οἰχονομίᾳ, 

.ὥςε μαϑέϊν τὸν Θησέα τὰ γενόμενα, πρὸς ταῖς ϑυσίαις. ὄντα τῷ Ἵππίω, 

ἸΠοσειδῶνος, ὑπ τῦ μὴ διατριδὴν ἐγγ γνεδδδη μὴήνύοντός, Ζϊνος, ΘᾺΣ- 

ΣΟΝ Η. ταχύτερον, ἢ ὡς ἔδει βαδίξειν. 

954. ΘΥΜΆΤΩΝ ΑΠΟ,, ἀπὸ τῶν ϑυσιῶν. ΣΠΕΎΔΕΙΝ ἈΠΟ. 
ΡΥΤΗΡΟΣ. ἀντὴ τῦ, ὡς ἔχει ἕκαςος ογήματος. ΡΥΤΉΡΟΣ. ἀντὶ 
τῆς βχαύτης" τῶν δὲ ἐξηγησαμένων ἁπάντων Πραξιφάνης δοκεῖ ἄμεινον 

915. ΑΙἸΔῈ ΔΑΙΜΌΝΕΣ, αἱ δαί-, νον. ΑΡΑΣ; ἤγων. εἰς τὸ μὴ κατῶῤά-, 
μονες τῆσδὲ τῆς γὴς μὴ ϑεῖέν με ἀφώ-ὀ σαὼαί σοι. 



ἘΓΞ ΤῸΝ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩ ΟΙΔΙΠΟΔΑ. 907 

ἀποδιδόνο!, ἀκέων τὸ ὑξέδημαι οἷον τῶν πτοδῶν τὸ κάλυμμα. ἘΝΘΑᾺ 
ΔΙΞΤΟΜΟΙ. ὡς οχιςῆς ὅσης ὁδᾷ ἐχέϊ. 

9060. ΔΙ’ ΟΡΓῊΣ ΗΚΟΝ. εἰ μὲν δι᾽ ὀργῆς ἐληλύϑαιν, ἐν ταύτῃ 

τῇ ὀργῇ» ἧς ἦν οὗτος ἄξιος. 
968. ΤΟΥΤΟΙΣΞΙΝ ΟΥ̓Κ ΑΛΛΟΈΞΕΝ. ὡς ἀπὸ ξένης γῆς ἀπέ- 

σπαῦεν, ὅτω ἡὶ αὐτὸς ἐπὶ ξένης γῆς ἀποσπαδδήσεται. ΟΥ̓́ΓΑΡ ΠΟΤ᾽ 
ΕΞΕῚ. ἐκ ἀναχωρήσεις γὰρ ἐντεῦϑεν, πρὶν ἀναγάγῃς τὰς κόρας.. 

971. ΠΑΡΙΞΤΑΣΑΙ ΒΙΑ. ἀντὶ τᾶ, καταδελοῖς αὐτὴν βίᾳ, καὶ 
μεϑίςασων" εἰώϑεσαν δὲ οὕτω λέγειν καὶ ἀντὶ τῇ, ἐφυγάδευσαν" ἡμεῖς 
δὲ ἂν εἴποιμεν, μετεςήσαντο" «παρεςήσαντο δὲ λέγεσιν. ἼΑλλῶως" τὸ 
ΠΑΡΙΣΤΑΣΆΑΙ ἴσον ἐςὶ τῷ καταδολοῖς καὶ ὑποχείριον τοιξις" νὰ πάλιν" 

ταραρήσαϊξϑαι τόσδε τινάς φασι. Παραφυλάτϊεδδαι δὲ χρὴ, ὡς δεινο-! 
ποιέί τὰ τῇ Κρέοντος ὁ Θησεὺς τῇ καλϑμένῃ αὐξητικῇ κεφαλαιώσει, τὴ 

συνάπτει πτολλὰ κεφάλαια. 

084. ΑΞΙΑΝ ΟΥ̓Κ ΟΥ̓́ΞΣΑΝ. ἐκ ὄσαν ἀξίαν αἰορύνεδγοι, τὴν" 
Θήβην δηλονότι, αἰογύνεις" αἰσχύνει δὲ πτατρίδα ππολίτα ἁμαρτία. 

989. ΜΕΤΟΙΚΟΣ: ἀντὶ τῶ, ἔνοικος" οὐ γὰρ αὐτὸ τᾶτο τὸ μέτ- 
Ο οἰκος, ὡς ἡμεῖς φαμὲν, εἴρηται" μετοίκας δὲ καλθμεν τὲς ἀπὸ ἑτέρας 

χώρας μεταθαίνοντας, αὶ κατοικᾶντας ἐν ἑτέραις" κέχρηται δὲ κοὴ Αἰ-, 

οχύλος ἐπὶ τῶν οἰωνῶν ἐν ᾿Αγαμέμνονι, (68.) λέγων ὅτως" Τῶνδε μεῖ--᾿ 

οἰκων" μετοίκες γὰρ εἶπε τῶν ὑψηλῶν τόπων τὲς οἰωνὸς ἐκέϊ, ἀντὶ τ, 
ἐγοίκες. 

904. ΕΤῺ, ΟΥ̓́Τ᾽ ΑΝΑΝΔΡΟΝ. τὴν ῥητορείαν πταραφύλαξον, εἰ 
τῶν μὲ κατηγορηδένεων αὐτὸ οὐχ ἅψετοι" καινὰ δέ τινα ἐνθυμήματα 

τὸ τσάνυ εὔλογα ἐξευρίσκων ἀντερέϊ. 
007. ΟΥ̓ΔΕῚΣ ΠΟΤ᾽ ΑὙΤΟΥ͂Σ. τὲς ̓ς ̓Αϑηναίθοι 

1000. ΓΆΜΟΙ ΑΝΌΣΙΟΙ ΤΕΚΝΩΝ. -«ταρ᾽ ὅσον αὐτὸς τέκνον 

ἐςὶ τὴν μητέρα γεγαμηκώς. ΑΡΕΟΣ ΕΥ̓ΒΟΥ͂ΛΟΝ ΠΑΙῸΝ. ἤδειν᾽ 

δὲ εὔδελον ὄντα τὸν ΓΑρειον σσάγον' τὅτον δὲ ΧΘΟΝΙΟΝ εἶπεν, οἷον 
ἐγίεϑῆ καὶ αὐτόχϑονα, ἐγχώριον" ἐχ, ὡς οἱ ἐξηγησάμενοι οἴονται, παρὰ 
τὸ τὸς δικαϑομένες ἐν ἀὐτῷ ὑπὸ τὴν 'χϑόνα εἶνα. ΧΘΌΝΙΟΝ τοί- 
γυν, τὸν αὐτόχθονα" λέγοι δ᾽ ἂν τὴν ᾿Αρεοπαγῖτιν βϑλήν" τὸν γὰρ 

ΠΑΓῸΝ εἰς τὸν ὄχϑον μετατέϑηκεν" εἴρηται δὲ περὶ τῆς τοροσηγορίας 

αὐτῷ πσολλαχϑ. [ 

1009ς. ΘΥΜΟΥ͂ ΓᾺΡ ΟΥ̓ΔῈΝ ΤῊΡΑΣ. οὐκ ἔςι, φησὶ, ϑυμοῦ 
κρατῆσαι ἄνϑρωπον ὄντα" οὐ καταγηράσκει δὲ τὸ ἀποσθέννυτοι τὸ ὠμὸν 
τὸ ϑυμᾶ, εἰ μὴ ἐξέχϑοι τῇ βία ὁ ἄνϑρωπος" ἀδύνατον γάρ ἐς! ζῶντα 
ἄνϑρωπον μὴ ϑυμῷ χρήσαδγωι. Τδτο δὲ καὶ πταροιμιακῶς λέγει, ὅτι. ὁ 
ϑυμὸς ἔογατον γηράσκει" “λέγει δὲ διὰ τοὺς τορεσθυτέρος" ὅσῳ γὰρ γὴη- 
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μάσουδι, τὸν ϑυμὸν ἀῤῥαμῥνέκεροα ὑϑοαν ποὺ λαμ, ὡς" ̓λέγομεν, 
οὕτω κατὰ κοινᾷ αὐτῷ μιμνήσκεται. ὦ ΕΔ. 

1015. Ὁ ΛΗΜ' ἈΝΑΙΔΈΣ. εἰκότως τὴν ἐόν δῥόρά, “Ὡρὸς τὸν 

Κρέοντα οὐκ ἀπὸ τοῦ Θησέως πεποίηκεν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τᾶ Οἰδίποδος" ἡ δὲ 
αἰτία «τρόδηλυῥ' ᾿κοὴ ἄλλα, “ἀδῤῥφύχαδῆε, καὶ εἰ ὅτος πτιϑανῶς ποιεῖται 
τὰς ἐειχοξήσορ τῷ γὰρ ὄντι ὁ Οἰδίπες, εἴ τις ἀρρίβᾶς ἐξιγάβοιῳ 

ἄδικος μὲν οὐκ ἔςιν, ἀτυχὴς δὲ κὰ “ἀμνόν, ι κα 

1016. Η ΣΑΥΤΟΥ͂ ΤΟΔΕ. ἐπε τὴν ἀδελφήν σου λοβεράφε ΝΒ 
1020. ΜΗΝΙΟΥ͂ΣΙΝ, ὀργιξομένοις. ' ἄνω 
1032. ΑΚΟΝ, τὸ ἀκόσιον. ΜΗ͂ΤΡΟΣ ΔΕ ΤΛΗΜΟΝ: τὸ 

ἑξῆς" μητρὸς δὲ γάμους; ὦ τλῆμον, οὔσης ὁμαίμιϑ σῆς, ἀναγκάξων »Ψ 

λέγειν οὐκ ἐπαιογύνῃ. 

1066. ΛΕΓΕΙ͂Ν ΝΟΜΙΖΩΝ. τετέςιν, ἀϑυρόξομος ὦν. ; 

1061. ΟΘ᾽ ΟΥ̓ΝΕΈΚ᾽. ἐκ σιαραλλήλου τὸ ὅτι οὕνεκα, τὸ αὐτὸ, ὡς 

τὸ, εἴϑ᾽ ὄφελον... ἘΠ᾿ ΤΙΣ ΓΗ; ᾿ἀγνοεῖς, φησὶ, τῦτο, ὦ Κρέων, ὅτι εἴ 
τις “χώρα ϑεοὺς ἐπίςατοι σέβειν; ἡτᾶτωι περὶ τὸ φιλόϑεον τῆς Ἄτε" 

τικῆς. 

1071. ΟἹ ἙΞΗΡΠΑΣΜΈΝΟΙ. οἵ Ἀρδδνηο Κρέοντος. μδὲ 

- 1078. ΑΛΛΟῚ ΓᾺΡ ΟἹ ΣΠΕΎΔΟΝΤΕΣ. ἄλλοι ᾿Αϑηναῖοι ἜΑ 

διώκθσιν αὐτός. ἘΠΕΎΥΞΟΝΤΑΙ. ἤγουν οἱ ϑεράποντες. “. ἀλλ 
1086. ΠΙΣΤΟΣΣ. ἀντὶ τῇ, σιςεύων" καταςρέφει δὲ ἐπὶ τὸ σέ-" 

ποιϑάς. ᾿ 

1009. ΕἸΗΝ ΟΘΙ ΔΑΙ͂ΩΝ. ὁ μὲν Κρέων κοὴ ὁ Θησεὺς ἀπῆλϑον: 

ὁ δὲ Χορὸς ὑπονοεῖ τὸν Κρέοντα οὐ ψιλὸν ἥκειν, ἀλλὰ μετά τινος χει-" 

ρὸς, ἣν τὐλησίον που ἐςρατοπεδευκένοι" κατὰ τᾶτο οὖν οἱ τῇ Χοροῦ," 
ἄλλως τε αὶ τροδεξηκότες τὴν ἡλικίαν, εὐχὴν πσοιδντοι ταύτην". Ἐὖϑε 

εἴην ὅπα οἱ συμβολοὴ καὶ αἱ μάχαι μέλλεσιν ἔσεδλοι" ὑπονοῦσι γὰρ τὰ 
ὅμοια τῷ Θησέϊ περὶ τϑ ἹΚρέοντος, καὴ φασίν" Ἐϊϑε ἐπόπΊης γενοίμην " 
αὐτῶν. ἘΠΙΣΤΡΟΦΑΙ, πδεῤοΐνν ΧΑΛΚΟΒΟΑΝ, ΩΝ ; 

μεγαλόφωνον. 

1102. ΠΡῸΣ ΠΥΘΙΑΙ͂Σ. ἀπὸ κοινδ' τὸ ἈΚΤΑΙ͂Σ ληπΊέον" λέ-" 

γοι δ᾽ ἂν Ππυϑίας ἀκτὰς, τὸν τὸ ΠΠυϑίθ ᾿Απόλλωνος βωμὸν τὸν ἐν τῷ 

Μαραϑῶνι, ὅϑεν νὰ τὴν: ϑεωρίαν ἔπεμπον" ἱςσορέί περὶ τότων Φιλόχορος. 
ἐν τῇ Τετραπόλει, γράφων ὅτως" ““ Ὅταν δὲ σημεῖα γένηται πσαραδε-ν 

1009. ΕΙΗΝ.. εἶθ᾽ εἴην ὅπου αἱ λευσῖν" δια «τὰς ἐν μυσηρίοις λαμστά- ἡ 
συμβολαὶ γενήσονται' ὑπολαμράνεσ, δας. ΚΛΗ͂Σ. ἐπεὶ ἀῤῥητα τὸ μυ-- 
γαρ ὅτι οὐ ψιλὸς ὁ Κρέων σαραγέ- τήριᾶ, καὶ καϑώπερ κλεισὶ κατείλη- 
γονεν. ΔΑΜΠΑΣΙῚΝ ΑΚΤΑΙΣ, Ἐ- αἶαι. ᾿ 
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«ς δομένα ἐν τοῖς ἱεροῖς, τότε ἀποςέλλεσι τὴν ϑεωρίαν οἱ ἐκ τῇ γένεος, 

«“ἸΠυϑίαι δὲ ἢ Δηλιάδες; ἐπεότεμαι ἂν καϑήκῃ, αὐτοῖς". ϑύει δὲ ὁ μάντις, 

“ς ὅταν μὲν τὰ εἰς Δελφοὺς πόμπιμα- ἀνέφμ. ὸ ϑιάρία “πέμπηται; ἐν 
“ς Οἰνόῃ καϑ' ἑκάςην ἡμέραν ἐν τῷ Πυϑίῳ" εἰ δὲ εἰς Δῆλον ὠτοςέλλοιῖο 

“ἡ δϑεωρίᾳ, κατὰ τὰ τορροειρημένα ϑύςι ὁ μάντις εἰς τὸ ἐν Μαραϑῶνι 
““Ἰ,Δήλιον" καὶ ἔςιν ἱεροσχοπία τῆς μὲν εἰς Δελφὸς ϑεωρίεις, ἐν τῷ ἐν 
““ Οἰνόῃ Πυϑίῳ" τῆς δὲ εἰς Δῆλον, ἐν τῷ. ὥνι, Δηλίῳ." Αλλῶς. 
ΠΡῸΣ ΠΥΘΙΑΙΣ. ὡς ἐπὶ Μαραϑῶνα,, οὗ τὸ Πύϑιόν ἐςιν. ΛΑΜ- 
ΠΑΣῚΝ ΑΚΤΑΙΣ. τὰ περὶ ᾿Ελευσῖνα τέλη φησὶ; τὰ εἴη ἂν λαμπά- 

σιν ἀκταῖς λέγων, ταῖς λαμπαδευομέναις, κ καταλαμαὀμένοις. ὑπὸ τῆς 
μυςικῆς φλογὸς, τὸ τῶν ἱερῶν δάδων, περὶ ὧν Αὐχύλος. φησίν" 

ἊΣ Λαμῤπραίανι ἃ ἀςραπαῖσίὶ λαμπάδων δϑένει. 
"Αλλως" περὶ ᾿Ελευσῖγα ἀπὸ τῶν αὐτόϑι ἐν τοῖς μυςηρίοις χαμπάδανν, 

1104. ΠΟΈΝΙΑΙ. οἱ Θεσμοφόροι. ΤΙΘΗΝΟΥ͂ΝΤΑΙ, ἐπιμε- 
: μμλοαβ καὶ ἀξιοῦνται ϑεραπείας. ΤΕΛΗ δὲ, τὰς τελετάς, - Αἰρχύλοξ" 

: ἜΜΦριξ᾽ ἔρωτι τᾶδε βαςικ τέλδε:" ; 
1106. ΧΡΥ͂ΞΕΛΑ ΚΛΗΙ͂Σ. ἐπεὶ ἄῤῥατα τὰ μυξήρια, χοὴ ̓ χαϑώνεῳ 

χλεισὶν ἡ γλῶσσα κατείληπῖαι, ὑπὲρ τῇ μὴ ἐξενεγκέν. ΠΡΟΞΠΟ- 
ἍΩΝ. τῶν τετελεσμένων. Ζητᾶτοι, τί δήποτε οἱ Ἑμολπίδοι τῶν 
τελετῶν ἐξάρχεσι ξένοι ὄντες" εἴποι δ᾽ ἄν τις, ὅτι ἀξιᾶσιν ἔνιοι τορῶτον 
τὸν Δηϊόπης τῆς. Τριπϊολέμε Εὔμολπον ποιῆσαι τὰ ἐν ᾿Ελευσῖνι μυςή- 

ρίαν αὶ οὐ τὸν Θρᾷκα" ἢ τᾶτο ἱςορέῖν "ίςρον ἐν τῷ τοερὶ τῶν ἀτάκτων. 
᾿Ακεσόδωρος δὲ τοέμπ]ον ἀπὸ τῇ πορώτε Ἑὐμόλπϑ εἶνοι τὸν τὰς τελετὰς 

καταδείξαντα, γράφων οὕτως" ““ Κατοικῆσοι δὲ τὴν ᾿Εἰλευσῖνα ἱςορᾶσι, 
“ς πορῶτον μὲν τὸς αὐτόχϑονας" εἶτα Θρᾷκας; τὰς μετὰ Ἑῤμόλπου 

δε ᾳταραγενομένθες πρὸς βοήϑειαν εἰς τὸν κατ᾽ ᾿Ερεχϑέως πόλεμον." 

Τινὲς δέ φασι καὶ τὸν Εὔμολπον εὑρέϊν τὴν μύησιν, τὴν συντελθμένην κατ᾽ 
ἐνιαυτὸν ἐν ᾿Ελευσῖν, Δήμητρι καὶ Κόρῃ. ᾿Ανδροτίων μὲν οὖν γράφει" 
οὐ τὸν Εὔμολπον εὑρᾶν τὴν μύησιν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τότα Ἑὔμολπον πτέμπῖον 
γεγονότα. Ἑὐμόλπου γὰρ γενέδγωι Κήρυκα" τοῦ δὲ, Εὔμολπον" τοῦ 

᾿ δὲν ᾿Αντίφημον" τῷ δὲ, Μεσαῖὸν τὸν ποιητήν τῷ δὲ, Εὔμολπον τὸν 

καταδείξαντα τὴν μύησιν, τνὴὐὰ ἱεροφάντην γεγονότα. ἘΓΡΕΜΑΧΑΝ. 
γράφεται ΟΡΕΙΒΑΤΑΝ, οἱονεὶ τὸν διὰ τῶν ὀρέων βαίνοντα τῶν σρο- 
εἰρημένων χωρίων. 
1114. ΤῸΝ ΕἘΦΕΞΠΕΡΟΝ. τὸν Αἰγάλεων φησί" κοὴ γὰρ τῶτο 

ἐπ᾿ ἐχάτων ἐςὶ τοῦ δήμϑ τότου" καταλέγουσι δὲ. χωρία, παρ᾿ ἃ μά- 

λιςα εἰκάξϑσι τὴν συμβολὴν γενέδϑοι τοῖς περὶ τὸν Κρέοντα καὶ Θησέα. 
ΠΕΤΡΑΣ δὲ ΝΙΦΑΔΟΣ εἴη ἂν λέγων τὴν οὕτω λεγομένην λείαν πέ- 
τραν, ἢ τὸν Αἰγάλεων λόφον, ἃ δὴ περίχωρά φασιν εἶναι, καϑάπερ 

Ρ 



0  ΟΕἸΣΠῸΝ ἘΠῚ ΚΟΛΏΝΩ ὈΙΔΙΠΟΔΑ. 

Ἴςρος ἐν τῇ ̓ ὠρώτῃ “τῶν ἀξάκτων ἱςορᾶϊ; οὕτως". ἐς ᾿λπὸ δὲ τῆς χαράξ 
““«ὅρας ἐπὶ μὲν λείαν “σέτραν." Κοὴ μετ᾽ ὀλίγα “- ̓ Ἀπὸ τότοὐ δὲ ἕως 
“ς Κολωνβ πσαρὰ τὸν. Χαλκδν. προσωγορευόμενον, ὅϑεν πρὸς τὸν Κη: 
“ἐς φισὸν ἕως τῆς μυφικῆς εἰσόδου εἰς "Ἐλευσῖνα" ἀπὸ ταύτης δὲ βαδίξοντε 
“ἔ τῶν εἰς ̓Ελευσῖνα τὰ ἐπ᾽ ἀριςερὰ μέχρι τῷ λόφε τῦ πρὸς ἀνάτολὴν 
Ἑς τῷ Αἰγάλεω: Ἤτοι οὖν τὴν" καλουμένην. χείαν' “πέτραν, ἢ τὸν ΑἱΞ 
γάλέών λέγει" ὅ δὲ γᾶς" “ὥρα ἐπὶ τὸν ἕσπερον χῶρον τῆς λείας αϑτρὰς 
ὐρόσφελάσούσι; ΠΕΛΩΣῚ. γράφεται ἩΕΙΑΑΖΟΥΣΞΙΞΟΙΆΤΙΣ 
ΔΟΣ ἘΚ ΝΌΜΟΎ. Οἷς δῆμος τῆς ̓ Ατγικῆς, ὅϑεὺ κδὴ τὸ ΟἸήϑεν» ἢ 
Ἰάλιν ΝΘΜΟΥ͂, β ἀμ λειρμντκοιρφουφερρμαρίρκϑον γεώ. φεφρρσον το τος 
γεμήσεως παδὰκειβένης.. γῦν ἐκχορδ. οὐ Ο (0) ὑϑο ει νόατ ὡς τΥδυο δῦ ἡνδεέσϑα 

1119. ΠΡΟΣΧΩΡῺΝ. ἌΡΗΣ" δοτᾶν ἐπιορίων᾽ ΘΗΣΕῚ-. 
ΔᾺΝ; ὑῶν ἡΑϑηναίων". “ ὡπλέςερον δὲν Θησειδᾶν' φησι, τῶν ᾿Ατϊδίῶν,, 
τῶν ὑπὸ ̓ Θήσέα τεέὠγμένων. «ΦΠΑΙΣΆ Δ᾽. υτὸ ἑξῆς! “σᾶδοι δ. ὁρμᾶται 
ὥρβθιχηνδι ἐς ὐὐτεάξε ζόν ἐᾷ  τκδν κολεοῦ γοτοδοιβιὸ ὑο μβμανῦδα 

1131. ΤΑΧ᾽ ΑΝ ΔΩΣΈΪΝ. τώχα ἐνδώσεϊ, φηδὶν, ὁ Κρέων. 
ΑΝ ΗΠΘΑΔᾺ ἘΛΑ͂ΣΑΝ. τὴν “σολλὰ ἀνατλᾶσαν, τὰς πδρϑένους 

ἀπὸ τῆς ἑτέρας δηλῶν, ὡς κοὶ κατωτέρω τῷ ὁμοίῳ ογήματί χρῆται" δύ- 

ΔΕΊΝΑ ψώτοι δὲ ἡ ὁτέρδι πρόσῳδία ἐΐροις ΔΡΑΘΜΜΉΜΉΨΟΝ 
Δ᾽ ἙΥΡΟΥ͂ΣΑΝ. τὰ σὰ δεινὰ δηλονότι: τ΄ τςτ τ τ π 
“ΓΎΤσα, ΔΕΠΛΑᾺΣ ΓΑΡΩΡΆΣ:  τουτέξι ψνέχῃοιφβωῇ,. διλέρε 
«σόλει, καὶ ; δοῖς πολίταις". γῦν δὲ διᾷ᾿ τοῦ ΣΤΕΡΡΩ, τ γενι “μὲν δον ̓ 

ὠριδιημὸν τελευτᾷ δὲ εἰς ἴσον τῷ ὡροσκαχϑμα. κυ 
οὐχὶ ΩΞΕΙΝΕ. Ἰδίως ὀρ τὶν τὸν ρθη ̓μιὴ σροδνοήμανε 
φῶδυ “τὸ “λιηναῥδρ, τὸ λίαν γε δαῃρφαμόριν». τῆς ψυχῆς τοῖς; πέχγοις. Τὸ 

δὲ ἐχόμενον οὐ καταλλήλως εἶπεν" οὐ γάρ φησίν, ἀέλπϊως φαϑέντῶν 
Ἐμοὶ τῶν τέχγων; μηκύνω τὸν" λόγον: ἀλχὰ, τὰ τέκνα φανέντα, ἐἶτία 
"μἠκχύνῳ τὸν λόγον: ΦῸ ΛΙΠΆΡΕΣ, τὸ ἀρέσκον. ΜΉΗΉΚΥΝΩ ΔΘ. 
Ν᾿ ἀντὶ 18, πρὸς τὸ κἐλεύδιμον εἰ; ΜΟΨΉΆΜΝΝ φρο ῦξ πότ ὃ 

1200. ΜΕΛΟΎ; ἐπιμελᾶ, ὁ χόχαοβλο 

τχ902: ΘΑΥΜΑΞΑΙ ΕΧΩ. ἀντὴ τῦ, δωδῥωαδα, ̓ Ατ]ικῶς. τ 
1215. ΠΡΑΤῸΣ “Δ᾽ ἈΤΙΖΕΙ͂Ν. ᾿ἄνϑρωπον δὲ, φησὶν, ὄντα οὐ δεῖ 

᾿οράγματα κακίϑειν ἀεί, 
8 

1:14; ΠΟΥ, δ᾽ νόῦς" ἂρ ἐπὶ ἃ χα» φησὶν, ἐνδώδεν ὃ 'Κρέων χὴν τὰ 

ἕσπερον χῶρον. τῆς λείας πέτροις φροσ- “πολλὰ δεινὰ. τλᾶσαν «αρϑένον, ὅ δ ἔσι 
πελαζοσιν; ΟΙΑΤΙΔΟΣ:. Οἴη, δῆμος τὴν ̓ Αντιγόνην. Ἴ 
᾿Ατ]ικῆς. 1151. ΣΤΕΡΓΩ, τπροσίεμαι", δι 

1131. ΤΆΧ᾽ ἊΝ ΔΩΣΕΙ͂Ν. τώ" δὲ ἴσὸν τῷ ΘΌμν: 



ὡ 
᾿ 

, ΕῈΣ ΤΌΝ ἘΠῚ ΚΟΛΏΝΩ, ΟἸΔΙΠΟΔᾺ-": 

1218, ΦΑΣΙΝ ΤΙΝ᾽ ἌΝΔΡΑ, καϑ' ὑπάϑεσιν ἱκετεύει ὁ ἸΤΠολυ-- 
νείκης πρὸς αὐτὲς “σαραωγενόμενος κοὴ τὸν Οἰδίπουν, κατά εἰ λόγιον ἐμυ-: 

πεσὸν, ὅτι πρὸς οὺς ἂν "γένοιτο ὁ Οἰδίπούς. κρατήσουσι τῆς βασιλείας 

τῦτο οὖν ἀγγέλλει" ὁ Θησεύς. ΞΘΙ ΜῈΝ ἘΜΗΘΛΑΕΝ, ἐν τῇ ἀὐτῇ 
-σόλει “οἰχῦντα. ΘΥΩΝ ΕΚΥΡΟΝ: (ἀντὶ τῇ; ἐ ἐίεδεν τάυτὸν. τῷ 
ἐτύγχανον. ὁ ὃν ΚΌΤΑ ΜΔ. ΖΟΥΞΉ ἈΗΤΟΞΊ.. 

τιγϑδ᾽ ΟῚ ΦΑΙΞΕΝ. (ὦ ἑξῆς; φασὶν: ̓ αὐξὸν: μολόντας. δν ἰτέν: εἰς, 
λόγους σοὶ ἐλϑῶν»" 5.5 ἐδτοδνν ἐσέβιοτ ὃ οθο -τοὸτ ᾿ὐδύλι πϑτξαὲτ 

τ1286. Ό ΠΡΟΣΤΆΤΗΣ, ὁ ἱκέτης; ὑαρισερηκὼς τῷ. ῥώμδι.. Ἢ 

1237. Ὦ ΝΑΞ'. τρὺς τὸν Θυσέρ φησί. εἱ ἘΦ ΟΠΟΥΧᾺ. ΞΟΐ 
1242. ΕἸΚΑΘΕΙ͂Ν.. παραγώγως, ἀντὶ τῷ, εἴκειν. ὐἷ τοττιος 

γ245. ΠΑΤΕΡ: ΓΠΘΟΥ͂ ΜΟΙ. ὀὐχ' ὡξ οὐκ ἂν φῶ ν διε: 
Θησέϊ τᾶ Οἰδίπου, οὕτώς ἐδέησεν αὐτῷ κοὴ τῆςοἐκ τῆς ϑύγατρὸς: ὑπιβρᾷ- 
χλήσεως, ἀλλ᾽ αὐξήσεως χάριν. «καὶ τοῦτο ᾿σαρείληφε, ἐπλλφράσσπον ὃ 

ἸΣοφοχλῆς: πσαψα ὑκκαρὴ "τὸν" τά ρτευεοδῳρορ νι ἴον τὶ ἐκείνῳ. πε: 
“ει! σ6,εἴ ὃ ἔν: ΣΌΣ 

1240. ΟΥ̓ ΓᾺΡ ΣΕ. τὸ ἑξῆς" Δ οὐ γὰρ “ἃ μή σοΐ συμφέ- 
ροντα λέξεται, τορὸς βίαν δὲ νεόη, κάμέηε τερίι ἐραν οά ἐρείλαρ: “δὲ εἰπεῖν, ἃ 
λέξει ὁ ἘΠολυνείκης, ΛΕΞΈΠΡΑΙ εἶπε θὰ δ Ἂς ἢ ἔγεν ᾷ ἀεχϑησεραμε - 

1258: ἘΞΕΞΕΑΔΟΝΨΑΙ; καταπραῦνοντάι.". ὐτοδεθοςῶτ ον 
1050. ἼΕΙΞ ἘΚΘΙΝᾺ., τὰ περὶ τὴν πήρωῶσίν᾽ Εἰ δο ἄν" οὐ. γὰρ τὰ 

ἐξ ἀρχῆς σραχϑέντα ὀνάδίξει ᾿Α ὩῤαΣΕ νον τς, ἡδν γνέία 
τότου "γὰρ αὐτὸν ἀποτρέπειν, βόλεται. Ν 

᾿Ἴ267: ὝΤΙΝΕΙΝ, ἀμείξεδναι. τῶν νοῖ το χατοῦς 
ἐ1ω74.. ΠΞΩΝ. "ἀντὶ τϑ, σῶον. 

Δ 275: ΟΣΤΤΙΞ ΤΟΥ: ΠΛΈΟΝΟΣ. ΜΈΡΟΥΣ. ὐΣ. πρδ τ ἐς ὁ 
ΞΟ ἐν ταυτῷ ἀναφωνῶν νὴ ἀλληγορῶν περὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων ἐπάν 
είας, καὶ ἔοικε τῷ Ἡσιοδείῳ: (Ἔργ. 40.) ' 

ἐΌκ Νήξιοι οὐδ Ἰδασὶν δ ὅσῳ τὐλέον ἥμισυ «ταντός" 
τείνει δὲ ταῦτα εἰς χὴν δυσιεογρμίαν Οἰδίπου.". 

1281. ΤΆ ἘΟΤ Ν Δ᾽ ΟΥ̓Κ ΑΝ ΊΔΟΕΣ. ἀφανῆ τὰ τέρ- 

21} 

ΜΗ τ 

Ξὸ τ κῷ χῶτ ὑχνα ἀρέχνέν αὐ, χὰ ολχονξο 

1222. Τῷ ΘΑΚΗΜΑΤΙ͂, τὴ ἵκετ 
τεΐο.. 

1235. ο ΠΡΟΣΤΆΤΗΣ, Ἱκέτης, 

ὃ “προς ατῶν τῶν ναῶν. 

1286. ΨΕΞΑΙΜΙ, καταφρονή- 
σαιμει. 

1268. ΟΥ ΒΙΑΙΑ ΤΑΊΝΘΥΜΗ- 
ΜΑΤΑ, οὔκ ἀπόκρυφα τὰ “αρα- 

δείγματα. 
1264. ΘΈΩΝ ΤΗΤΩΜΕ- 

ΝΟΣ. περὶ τῆς φηρώσεως λέγει" τῆς 
δὲ ἄγαν ὀργῆς αὐτὸν. ἀποτρέπειν βού- 
λεται. ΤΊΙΝΕΙΝ, ἀμύναδδαι. 

1271. ΚΡΑΤΕΙΤΩ. ὥςε ἀπὸ Ὦ 
ἐνταῦθά με μεταςῆσα. 

Ρ2 



212 ΕΤΣ ΤῸΝ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩ, ΟἸΙΔΙΠΟΔᾺ.: 

πονταὰ γίγνεται κοὶ πᾶσιν ἄδηλα. ὉΠΟΤ᾽ ΑΝ ΤΙΣ, ὅτε ἄν τις. 

ΤΟΥ ΘΈΛΟΝΤΟΣ, τῶ μετρίου, τῷ ἱκανῶ, τῷ προσήκοντος. ΟΥ̓Δ᾽. 
ἘΠῚ ΚΟΥΡΟΣ. γράφεται ΚΟΡΟΣΞ. ταῦτα καϑ᾽ ἑαυτὸν φησὶν ὁ. 
Χορὸς, ὅτι ὁ “πλεονεκτεῖν ἐθέλων τι «σαρὰ τὸ καίριον τὰ τὸ μξᾷς. 
ἄχαρίς ἐξὶν οὗτος. ΤἸΞΣΟΤΕΔΕΣΞΤΟΣ. ὁμοίως ἀποϑνήσκθσιν οἱ τοῖς: 

ὅτοι" τὸ ἑξῆς δὲ, ΓΣΟΤΕΛΕΣΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ. τὰ δὲ ἄλλα. διὰ, 

μέσου. "Ἄλλως" τᾶτό ἐς! τὸ ἑξῆς, οἷον" οὐδὲ ἔπες!ν αὐτοῖς κόρος ἰσο- 
τέλεςος τῷ “Αδου" τότε γὰρ ὁ τοιῶτος κόρος λαμβάνει τέλος, ὅτε ἂν ὁ. 

Αδης ἐπέλϑῃ" οὐ παύαονταυ τ χόρὲ Ἀρὶν εἰς ϑάναϊον ἔχλϑωσιν. ΑΛΥ- 
ΡΟΣ, ΑΧΟΡΟΣ. ἐπεὶ ἐν ϑανάτῳ οὐχ ἐκωκτα ἢ ὐρπὶ τκανο οἱ 
τοιᾶτοι οὐχ ὑμνᾶντοι. 

1280. ΜΗ ΦΥ͂ΝΑΙ ΤΟΝ ἈΠΑΝΤΑ. εάν ἄριξον ἀνϑράποι τ τὸ 
μὴ φῦναι, τσαρὰ τὸ λεγόμενον (Θέογνις, 425.) ὙπσοΝ 

τ ᾿Αρχὴν μὲν μὴ φῦναι ἐπιζϑονϊοιδαν, ἄριςοὐ. 

ΤΟ Δ᾽ ΒΠΕῚ ΦΑΝΗ͂. τῶτο τὸ ἑξῆς" ἐπεὶ δὲ φανῇ, τὸ βῆνοι ἐκόϑεν, 
ὅϑεν περ ἥκει, ὡς τάχιςα; παρὰ πολὺ τῶν ἄλλων μκωυνῆῖς ἐς!ν δῶ, 

τὸ μὴ φῦναι! καϑόλου. ᾿ 
1208. ΕΥ̓Τ᾽ ἊΝ ΤῸ ΝΕΟΝ ΠΑΡΗ͂. ὡς ἡνίκ᾽ ἄν ἡ νηπιότης. 

παρῇ, ταύτας γάρ φησι ΚΟΥΦΑΣ ΑΦΡΟΣΎΝΑΣ, οὐδὲν ἐπιλογίξε-- 

ταὶ τῶν δεόντων" ἰδίως. δὲ αὐτὸ ἐξήνεγκεν, ὡσεὶ ἔλεγε" τῷ γὰρ γέῳ 

ἀφροσύνη πάρεςι. ΤΙΣ ΠΛΑΓΧΘῊ ΠΟΛΥΜΟΧΘΟΣ ἘΞΩ, τίς 
ἔξω τὸ ποολύμοχϑος εἶνοι ἀφρό ἐς ; τῦτο ἰδίως ἐξήνεγκε" βέλεται δέ 

τι τὸ τοιοῦτον ΉΜΕΝΣ, τίς ἂν τλάγχϑαιη τῶν τοολλχῶν μόχϑων; 

Ταῦτα ἐ ἐρωτηματικῶς, ἔρηται κατὰ τοιαύτην ὑπόκρισιν, καϑ᾽ ἣν ἐμφαί- 

γετοι πρότερον μὲν, ὅταν ἐΐπῃ, τίς σλάγχϑη τῶν μόχϑων τῶν σολ- 
λῶν; ὑπακουομένε τῷ, οὐδείς" πάλιν δὲ, ὅταν ἑξῆς ἐπιξεύξῃ;, ἼΓΞΟΥ 
ΚΑΜΑΤΩΝ ἘΝῚ; τῇ, “ἀρ βόλεται γὰρ καὶ νῦν κατὰ τὸ ϑψα 
λέγειν" οὐδείς ἐςι κάματος, ὃς οὐκ ἔνες:ν. 

1312. ΝΎΧΙΑΝ ΑΠῸ ΡΙΠΑΝ, τὰ ἀπὸ τῶν ὁρῶν οϑεν τῶν 

προσαγορευομένων Ῥιπαίων" οὕτω δὲ καλᾶσι Ῥιπαῖα ὄρη. Λέγει δὲ 

αὐτὰ νύχια, διὰ τὸ «ἐὸν τῇ δύσει κεϊδγα)" μέβνηται δὲ καὶ ̓Αλκμὲν 
λέγων οὕτως" 'Ριπᾶς ὅρος ἔνϑεον ὕλας; νυκτὸς μελαίνας, ςέρνον" κοὴ ἐν 

Ἡλιάσιν Αἰογύλος" Ῥιποὴ μὲν δὴ πτατρός. 

181. ΟΙΜΟΙ ΤΙ ΔΡΑΣΩ. «“αραφυλάτῇοὐ πάλιν τὴν τέχνην τῆς 

ἑητορείας αὐτοῦ, ὅτι οὐκ εὐθέως ἐπὶ τὴν ὑπόϑεσιν ἀπωντᾷ, ἀλλὰ σρο- 

κατασκευάζει τὰ ὅλα εἰς εὔνοιαν. 
ν᾿ δε 

..1312. ΝΎΧΙΑΝ, ἤτοι ὠρκτῴων' ἢ ἀμῷω" ἴσως διὰ τὰ Ῥιπαῖα ὄρη, βό- 
Ἐ κατὰ τὸ μεσονύκτιον" ἀνάλογω γὸ ρεια ὄντα τνερὶ τὴν Σαρματίαν. 
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1327. ΑΔΕΛΦΑ. κοινὰ δὲ τότοις, ὡς ἔοικεν, ὑπομένει. 

1335. ΠΡΟΣΦΟΡΑ. τουτέςιν ἐπανάληψις" Ἄν “τ: ἀνακαλέσα- 

ὅϑαι αὐτὰ καὶ ἀναλαδέδγαι οὐκ ἔςι. 
1342. ΔΥΞΠΡΟΣΞΟΙΣΤΟΝ. τὸ δυσπροσπέλαξον. 
1356. Α Δ᾽ ΗΛΘΟΝ. λείπει ἣ διὰ, ἵν᾽ ἡ, δύ ἃ ἦλϑον. 
1368. ΑΠΙΑΣ. ὅτως ἐκαλῶτο τὸ ΓΑργος πρότερον. 

1376. ΞῪΝ ἙΠΤᾺ ΤΕ ΛΟΓΧΑΓΣΞ. ἕκαςον σύςημα ἑνικῶς ὀνο- 
μάξει λόγχην, ὡς εἴ τις ἐπὶ πολλῶν ἵππων ἔποι τὴν ἵππον. 

1385. ΠΑΡΘΕΝΟΠΑΙΟΣ. ἔνιοι οὐ τὸν ᾿Αταλάνϊης [Παρθενοπαῖόν 

φασι ρατεῦσαι» ἀλλὰ τὸν Ταλαξ, ὃν ἔνιοι διὰ τῇ κα Καλαὸν προσα- 

γορεύφσι; καϑάπερ ᾿Αρίςαρχος ὁ Τεγεάτης ὰ Φιλοκλῆς οὐναρόςς συγ- 

γραφέων δὲ, Ἑκαταῖος ὁ Μιλήσιος. ἘΠΩΝΎΥΜΟΣ. παρὰ τὸ ταρ- 

ϑένος οὕτω κληϑείς. 

1304. ΤΩΔ᾿ ΑΝΔΡΙ. δεικτικῶς, ἐ ἐμοί" καὶ ἔςι πυκνὸς ἐν τῷ τοιότῳ 

κήματι Σοφοκλῆς. 
1808. ΠΡΟΣ ΝΥ͂Ν ΞΕ ΚΡΗΝΩΝ. «ταϑητικόν ἐς! τὸ πρὸς πα- 

τρῴων κρηνῶν ὁρκὅν, ὡς εἰ ἔφη, πρὸς τῶν ἐκϑρεψάντων᾽ σε ὑδάτων. 
1411. ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ. ἤρξατο πάλιν ὁ Χορὸς χρηςόν τι συμθου- 

λεύειν. ΤΟΥ ΠΕΜΨΑΝΤΟΣ. τῇ Θησέως. 

1415. ΔΙΚΑΙΩΝ, δίκαιον κρίνων. ΟΣ Γ᾽ Ὡ ΚΑΚΙΣΤΕ. δαι- 

μονίως τῇ ἀπος ροφῇ χρῆται ἀπὸ τῇ Χορδ ἐπὶ τὸν ΠΠολυνείκην ὁ Οἰδίπες" 

ππαραφύλαξον δὲ, ττῶς οἱ αὐτοὶ τῶν λόγων γίγνονταί τῶν μὲν ϑηλειῶν 

ἐγκώμιον, τότε δὲ κατηγόρημα. : 
,. 1440. ΠΡΟΣΘΕ Τ᾽ ΕΞΑΝΗΚ᾽. τῦτο ἁπαξάπαντες οἱ πρὸ ἡμῶν 
παραλελοίπασιν" ἔχει δὲ τὰ ἀπὸ τῆς Ἰξορίας οὕτως" οἱ περὶ ᾿Ετεοκλέα 
καὶ ἸΠολυνείκην δ ἔϑες ἔχοντες τῷ πατρὶ Οἰδίποδι πέμπειν ἐξ ἑκάςου 
ἱερεῖα βεῖρευ, τὸν ὦμον, ἐκλαϑόμενοι ποτὲ, τε κατὰ ῥαςώνην; ἐἴτε ἐξ 

ὁτϑᾶν, ἰ ἀκ αὐτῷ ἔκεμψαν' ὁ δὲ μιχῥοψύχως καὶ τελέως ἀγονῶς; ὅμως 

γῆν ἀρὰς ἔϑετο κατ᾽ αὐτῶν, δόξας κατολιγωρέϊδϑοι. Ἑδῶτα ὁ τὴν μιν 

χρὴν Θηβαΐδα “οιήσας ὑρορὰ οὕτως" 

Ἰοχίον ὡς ἐνόησε, χαμοὴὶ βάλεν, εἶπέ τε μῦϑον" 
Ἴ μοι ἐγὼ, παῖδές με ὀνειδείοντες ἔπεμψαν. 
Εὐκχαρ Διὶ βασιλῆϊ καὶ ἄλλοις ἀϑανάτοισι, 

Χερσὶν ὑπ᾿ ἀλλήλων καταβήμεναι ἸΑῖδος εἴσω. 
τὰ δὲ μαροκλήσιι τῷ ἐποποιῷ καὶ Αἰχύλος ἐ ἐν τοῖς ἙπΊὰ ἐπὶ Θήξαις" καὶ 

ἔοικε τὸ τῆς ζῶ, αὶ ἥκειν. ἐπὶ πολλὸς, ὡς κοὴ ταρὰ τινι ἐχτεϑῆναι αὐτὰ 
πρὸς τὸ γελοιότερον διᾷ τύτων" 

1342. ΔΥΣΠΡΟΣΟΙΣΤΟΝ. ἤτοι δυσπρόσιτον. 

ΡΦ 



ἈΦῪ ὙΥ. ὙΨῳΨῚ δον... ὁ... 

διὸ 
᾿ δ 

21. ΕΙΣ ΤΟΝ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩ ΘΙΔΙΠθδὰ: 
᾿Αεὶ δ᾽ ὁρῶντί γ᾽ ὀξὺ, εἰ ἡ τυφλὸς ἦν. , «Ὁ, 02 Δ τὶ 

ποτ δεν Θυσίας γὰρ ἀπαρχὰς γέρας ἐπέμπομεν τσατρὶ, 1. .... 
Περισσὸν ὦμον, ἔκκριτον γέρος". τὸ δὴ“... τ «Ὁ. 

Αὐτοί γεισυγκόψαντες, οὐ μεμνημένοι... 4 ΟΠττε 
Λήσειν δοκὀῦντες; ἀγτὶ τῦ κεχομμένᾳ νον; εἰ 5. τὶ 
᾿Επέμψαμεν. βόειον" ὁ δὲ λαθὼν χερὶ. 1 τ 

Ἔγνω ̓παφήσαϊξ, εἶπέ τ' Ἐκ ϑυμιοῦ, τάδε  ΧὙΈΞ «ὅτει 
Τίς μοι τόδ᾽ ἀνδόμοιὰ μισητὸν χρέως. ς. 90. 0000. 

᾿ΟἸΠέμπει; γέλων δὴ τἀμὰ «ποιῶνται κόραι». 11 5 
τς Θύοντες ὕδρει". ἐτιρᾶθς οὔ τι φυύσεταια ὑκὰ ὠδοθεγοαν τὔϑ 

ου αὐθερῆρλάνονφερα ᾧ ϑεοὶ ελβαφτόβρμοιι Ἀ΄ ον: εὐνοῦνα ον 
προ ον εγὼ τάδ᾽ ὑμᾶς, καὶ κιαιτεύρομιοῃ, κουκῶλ. 5... 100 τ νωττςος 

Αὐτοῖσιν, αὐτὲς τῶνδε δὶς τόσα οχέϑειν. αὐτῦο γϑνϑθ, 

φτον ον Χαλχῷ δὲ μδρμαίφοντερ, ἀλλήλων χρόα. "Ὁ Ο 0 
φάξοιεν ἀμφὶ προνοζν τοῖς βασιλικοῖς. ΠΥ Φ Θ ΠΤς 

κοὴ. μυννενοαμνά Ναυκλήρῳ" ὦ ἔπ ΞΟ 908 ΐ ὰ 

εἰ Ὅ..τε Πολυνείκης στῶς ἈΡΨΑΙΣ ἐχ ὁρᾷς; ὠενὰκ ταοατ: 

ΓΡΝ ὉΙΜΟΙ. ΚΕΛΕΎΘΟΥ. καὶ αὕτη δεύτέρά ἐςὶν' ὥσπερ δέησις» 

κα μορδ εὐφόφ μα ΤΉΝ πε. ἌΜΜΙΝ ἈΝ ΘΗΡ ΩΝΑ 

αιϑανῶξ! ΠΛ Ὁ 14 

ΠΡ ΠῚ ἸΧΡμΡΙσΕ ἐν ἴ Ἰσὼ τῷ; πχφησμήδᾷι: ὍΥΧΙ. ΣΎΓΧΩΡΗ. 
ἙΕΑΣ ἡμῖν δὲ οὐ συμδατέα". τᾶτο ἐφ᾽ ἑαυτᾷ φησι νὰ τῷ ἀδελφδ, ...ὕ. 

1402. ΤΙΣ ΔῈ ΤΟΛΜΗΣΕΙ͂. τὸ ἀζηρι “τίς δὲ τολμήσει. ὁνθμ 
λυ οωβυμεδερφκοιναρν τᾷ ον ᾿ς Ι Ὁ ΘΚΟΗ μι, 
Ἐτήθας ΟΥ̓Δ᾽ ᾿ΑΡΓΕΛΟΥ͂ΜΕΝ.. ων πὸ τέχναις ἐςὶ τῶΣ 
οὐ πάντα δεῖ πΑἀρμοε ἐὰν. » "μὴ πρίσιρη ἢ, ἀλλὰ δὲϊ ὑω τινὰ Ψεύ-: 

δεόϑαι.. ἐκνο θα Ὁ ὶ τ κου δόλ «ἰῷ σε 

δρῶ; ΜΕΘΈΞΘΕ δ. ἩΔΗ,. πὸ ἐκ τότὰ ̓ δῆαθυ: δει ἐν. τῇ ΑΜ 

κλήσει; ἅμα τὰξ λόγες 'λέγεσα τότες ἐἴχετο αὐτῷ ἡ ἀδεχφή. - 

1514. ΤΗ͂ΔΕ; Χ᾽ΑΤΈΡΑ. καὶ τοιᾷδε τύχῃ; αὶ ἐναντίας - ὦ ἐπ 
1517. ΝΕᾺ ΤῬΑΔΈΣ εἰ οὐ “ὅτι μάλιςα ξενικά ἐς! τὰ δρόσωπα, νὰ 

τὰ κατέχοντα τότοξ κακὰν ὅμως 'σὐναλγεϊ ὁ ἸΧόρὸξ, οὐ, ἐὐλαθδεῖτοι μὴ 
᾿ ᾿ ᾿ 

εἰ Ὅἱ δὰ ΔΤ ὦ ἐῶ, μέλ τοῦ ῶ ϊ 
Ἐπ τ' 

- 

: τά472. ΜΉ; Ῥὸν ἱΜξι: σὲ ἑξῆζις 7402... ἜΣ »ΔΈ, 'ΤΘΑΜΗΣΕΙ͂: 
μὴ: ἀτιμάφητέ. με, «ρὸς ϑεῶν, ἐὰν αἱ τίς τῶν ᾿Αργείων τολμήσει: ὑχρα νἢ 
«ραὶ τελεόδωσι τοῦ «ατρὸς, καί τις σαί ̓ ς σουν τῶς ἀξὰς ἀκούσας ; «πρὸς 

ὑμῖν ἐς δόμες νόςος γένηται. Πολυνείκης φησὶν ὅ ὅτι, ὥσκλα ἐγλθλν 

Ἴ487. ΠΡΈΣΒΕΥΟΝΤ ἘΜῈ, αὐτοῖς τὰς ἀράς. 
πορεσθύτερον ὄγταιχ τ τὰς τὰ ἐπι ὅδε τ ὁ το 



ΕἸΣ ΤΟΝ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΟ ΙΘΟΙΔΈΠΟΔΑ ΟΞ 215: 

ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς σὺν αὐτοῖς ἀλολαύσωσί. τῖνος ̓ κοικοῦ. οὐ; αὐτοί". ἐν. 
τοιότῳ οὖν ἤϑεί ἰχδὴ ὁ λόγος αὐτοῖς διόρκειτοὴ". τοιαῦτοί ττάρεςιν ἡμῖν». 
φησὶν; ἄτοπα ἀρὰ τοῦ ξένε ἀπολαῦσοι.: ἐκτὸς εἰ “μὴ 1 μοῖρά τις κατας. 

λαμβάνει ἡμᾶς; αὶ κατὰ μοῖραν ἀπολαύόμεν, ὧν. ἀπολούφομξνι" ΓΝΕΘΕ 
ΘΕΝ, "οὐ ἔαρ ΕἸ ΤΊ ΜΟΙΡΑ. οχμβαϑαμοϊρο ἱταῦτα: πτάσχχω;. 
εἴποιμι ἂν ἐκ τοῦ ἸΠολυνείκδς νέὰ ᾿μοῖ! χδοζὰ. ἐληλυδένου: ΜΆΤΗΝ 
ΓᾺΡ ΟΥ̓ΔῈΝ ΑΞΙΩΜΑ. οἷον, τὐδέν ἐξι μάτην. ὑπὸ Θηδέως. ἀξιωϑὲν 
τπραχϑῆναι". ἀλλ᾽ ὃ ἂν γένηται ὑπὸ Θησέως; τῦτο καλῶς γίγνεται. 
Τὸ δὲ ἑξῆς" μάτην γὰρ ἐδὲν ἀξίωμα δαιμόνων ἔχω φράσοιᾳ" ἐπειδὴ ὁρᾷ 
ταῦϑ᾽ ὁ ἀεὶ “χρόνος, ἕτερα ἱμὲν- αὔξων, ἄνω, τὰ (δὲ πσὰρ᾽ ἡμᾶρ αὖϑις, ὅ 
ἐς ιν»: εἰς τὸ ἔμπαλιν τρέπων: τὰ ἤδη αὐξηϑένταν οἷον, σάντα ἔχει ὑφ᾽ 

ἑαυτῷ ὁ Χρόνος" τὰ μὲν ὁρᾷ, τὰ δὲ κοὺ αὐτὸς ὁρᾶται σὰ διδχύτα τὴ 

ἀδρημβέρον,; τῷ ερφᾳ ἡφαίκέξαρ, αὐτάς νἀν»σᾷς χῤάνδ! πολλοὴ μετα- 
θολὰ 'γύγορ τα. τὰ ἐδυδα αρ» ὁ χορ ξισολλθομδλ σκιάν ρ ἦμάρ, 
πολλὰ δὲ εἰς τὸ ἔμπαλιν ἐρέπων."...01 ,00}ΠΠ ΔΚΈΞΟΤΙΣ οὐκοτὶτν 

᾿ΎὙ526. ἘΚΤΥΠΈΕΝ ΑΙΘΗΡ; τὸ συνεκτικώτατον τϑ᾽ "δράματος μ 
τάτῳ, καϑάπεῤ πσρδέϊπεν δ᾽ Οἰδίπ δε" (051) “τ Ὁ τροῦτε εὐ 

Σημεῖα δ᾽ ἥξειν τῶνδέ μοι “παρηγγύα, πν ἀτεῷ, ΣΝ 
Ἢ σεισμὸν, ἡ Ῥβδυτήν' τιν, ἢ Διὸς ὭΣ ἐξ νον 

μεταξὺ οὖν τῶν τῷ Χοροῦ λόγων: γίγνετοῃ τῦτο, ἐφ᾽ ᾧ ὁ ΚΛΩΝ ἀνάξιᾷ, 
ὅπερ ἦν σύβθολον τῷ, τὸν Οἰδίποδα τεϑνήξεδναι, ὅπερ γνϑωρίσαξ' δ Οἰδί- 
τ ἀξιοῖ τὸν Θησέα ἐν τἄχει φαραγενέδγο! ὁ {4.01 
-οορρᾶσ, φαξεο μα ὁ βύχημδς Οἴτι. γι κι όρῶ 

1534. ΔΙΟΘΒΟΛΟΣ, ἐκ Διὸς βληϑείς. ἘΣ Δ᾽ ΑΚΡΑΝ.. οὕτως 
ἀποδώσεις" ἐς ἄκραν φόδαν κρατὸς; ἤγον εἰς ἄκρας τρίχας. -ΟΥ̓ΡΑ- 

ΝΙΑ. ἀντὶ τῇ, ταχέα. ΑΛΙΟΝ, μάταιον. ΟΥ̓Δ᾽ ΑΝΕῪ ΞΥΜ- 
ΦΟΡΑΞ: ἀπὸ κοινῷ τὸ ΑΦΟΡΜΑ. τοῦτο δέ φησιν" οὐ μάτην γίγνε- 
ταὶ τὸ κατὰ τὴν. ϑοσηβάαν; ἀλλ᾽ ἐπί τινι μεγάλῃ συμφορᾷ" νῦν δὲ 
συμφοράν φησὶ τὸ ὩρῊ ΠΝ τῆς συντυχίας" οἷον, ἐπί τινὶ ΘΝ ἣ 
"“διοσήμεία. ΠῚ 

1542. ΤΌΔ᾽ ΕΠ’ ἈΝΔΡΙ. “ἐπ᾿ ἐμοὶ δηλονότι. ΘΕΣΦΑΤΟΣ.. ἣ 
ϑεσπιδ)εῖσα τελευτή. ἈΠΟΣΤΡΟΦΗ͂, ἀποφυγή." Ἀ395 

1544. ΤΏ ΔΕ ΞΥΜΒΑΛΩ͂Ν. τίνι τεκμηρίῳ γοήσας, ᾿ςξῦχασά- 

μένος ; ,. 

1548. ΑΜΦΙΣΤΑΤΑΙ. σπεριΐξαται ἡμῖν μέγας. ψόφος. ΙΛΑΟΞ 
Ώ, ΔΑΙΜΟΝ. λείπει τὸ ἔσο" εὐσεδέςατά ὃ Χορὸς εὔχεται ̓ Ὡρὸς τὸν 

1.590, ΑΞΕΤΑΙῚ, κομίσει. 1551. ΑΦΕΙΤῈΣ, ἄξῥυτον δεινόν, 

Ρ4 



21.δ ᾿ ἘΠ ΤΟΝ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩ ΟΙΔΙΠΟΔΑᾺ: 

ϑεὸν, εἰ ἐπί τινι χαλεπῷ ταῦτα ταράττει, ἵλεων αὐτὸν γενέδϑοι" ὅρα ἄν 
ὅτι ἡ συμφορὰ ἐπὶ τῆς μέσης ἐννοίας κῶτω. ΤᾺ ΜΑΤΕΡΙ. τῇ ̓Ατο 

τικῇ. ΑΦΘΕΡΓΕΙΞ, χαλεπὸν, ἄῤῥητον, δεινόν. ἘΝΑΤΣΙΟΥ͂ ΔΕ, 
ΣΥΝΤΥΧΟΙΜΙ. μηδὲ πονηρῷ τινι συντύχω. ΑΚΕΡΔΗ͂ ΧΑΡΙΝ, 

ἧς φαῦλον τὸ κέρδος. ΜΕΤΑΞΧΟΙΜΙ. ἀντὶ τοῦ, σχοίην." Ὁ 

1556. ΑΡ' ΕΓΓῪΣ ΑΝΗΡ. ὁ Θησεύβε [Ἰς ᾿ς διασὴς 

1558. ΤΙ Δ᾽ ΑΝ ΘΕΛΟΙ͂Σ. τί τὸ πιςὸν. ἀνὰ ἐμβαλεῖν; τῇ φρενὶ 

ἐκείνθ, τῇ τοῦ Θησέως ΟΝ πὴ τοῦ, τί ουείσνα πτιδανὸν. ἀνακοινώ- 
σαδδωι τῷ Θησέι; ἈἘΑΕ 

τ 1560. ΣΦΙΝ, ἀντὶ τῦ, αὐτῷ" κατὰ τιμὴν δὲ πληβογεῤιδε ΓἊλ- 
λώς" ἡ ΣΦΙΝ ἀντὶ τῆς οἷ ἀντωνυμίας τκεῖται" τἔδει γὰρ εἰπέιν» τελέ- 
τρφόν: δοῦνού οἱ χάριν, ἣν πάροιϑ᾽ ὑπεοζόμην. “. οὐ 
ε1δ62. ΤΏ, ΠΑΙ. ϑαυμαςῶς ὁ βνιν βοᾷ" ἐπείγει γὰρ τὸ τάγμα: 
ΑΚΡΑΝ ἘΠῚ ΓΥΑΛΟΝ. ἡ ἘΠῚ πρὸς τὸ ΑΚΡΑΝ, ἵν᾽ ἡ; ἐπ’ ἄκραν 
πέτραν. πσκΛΛΌΝ ῃ, Ποσειδῶν." δὲ ὃ κεῖται τὸ χ.- ΤΆλλωρ. 

ΠΟΣΕΙΔΑΩΝΙΩ, ἀντὶ τοῦ, ἸΠοσειδῶνος ἐςὶν ἐναλίε᾽ ϑεοῦ" ἐοχημά- 

τισε δὲ ἡθροὴ τὸν λόγον, κτητικώτερόν πωξ". δι ΚΗξαι τὸ χ-. ΑΓΙ- 

ΖΩΝ. ἀντὶ τοῦ, ἁγιάξων. 

1570. ΠΑΡ᾽ ὙΜΩ͂Ν. ὑμῶν τε, τῶν τᾷ Χοροῦ, καὶ αν, 

ἘΠΙΡΡΑΞΑΔΆΔΑ. ἀντὶ τ, ἐπέῤῥαξεν. 
1676. ΤΥΧΗΝ, ἐπιτυχίαν, ΝΈΟΡΤΟΝ, ἀντὶ τᾷ, νέον. 

1578. ΚΑΙ Σ᾽ ΑΠΕῈΡ. τὸ ἑξῆς" καὶ σὲ μὴ ψεύσας. ἣ 

1582ὥ. ΣΗΜΑΤΩ͂Ν ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩΝ. οἷον, διὰ τῶν ση- 
“μείων. 

1580. ΓΗΡΩΣΞ ΑΛΥΠΑ. ἕως γήρως. ΤΗΔΕ. γράβινᾳ 4 Ξῃ 
ΤΕ ΚΕΙΣΕΤΑΙ. 

1509. ΜΗΘ᾽ ΟΥ̓ ΚΕΚΕΥ͂ΘΕ. ψήτε ὅπ κρύπϊετοή ὁ “χῶρος. 

ΓΕΙΤΌΝΩΝ. εἰ. μὲν βαρντόνας γειτόνων, τῶν Θηδαίων" εἰ δὲ Ἣ- 

σπωμένως γειτονῶν, ἀντὶ τοῦ, γειτνιῶν ὁ άφορ, 

ἰδοθ. ἘΞΑΓΙΣΤΑ, καϑαρά: σημαίνει γὰρ τοῦτο καὶ τὸ ἀχόών ἐν- 
ταῦϑα οὖν ΞΑΤΊΣΤΑ, ἀντὶ τοῦ, ἁγνὰ καὶ μὴ οἷά τε ῥηϑῆνου" κοὴ ἐπὶ 
τότϑ γὰρ αὐτῷ χρῶνται πολλαχϑ. 

00}. Τῷ, ΠΡΟΦΕΡΤΑΤΩ ΜΟΝῷ. «χρησίμως καὶ τοῦτο, ὥς 
παρὰ τὸν καιρὸν τῆς τελευτῆς 'παροδιδόνιη τὸ ἀπόῤῥητον τῷ πρεσθυτέρῳ 

υἱῷ, ὑπὲρ τοῦ μέχρι τοῦ παντὸς διαμεῖναι τὴν ὠφέλειαν τοῖς ᾿Αϑηναίοις, 
δι᾽ ἧς τῶν Θηβαίων κρατήσϑσι. 

1608. ΑΔΗΙΟΝ. ἀδήωϊον. ΚΑ᾽Ν ΕΥ̓͂ ΤΙΣ ΟΙΚΗ. κἀν ἕωκς 

τις ποολιτεύηται, πολλοὴ πόλεις ἀδίκως ὃ ἐπέρχονται. 

1611. ἘΝΤΡΕΠΩΜΕΘΑ. ἀντὶ τῦ, ἐπιςρεφώμεϑδα. ἽὝμηρος" 
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([λ:Ῥ. 100.) ἐντροπαλιξόμενος. ἘΓῺ, ΤᾺΡ ΗΓΈΜΩΝ. ἐγὼ γὰρ 
ἡγεμὼν ὑμῖν ποέφηνα, ὥσπερ ὑμεῖς τῷ πατρί. 

1617. ΤΗ͂ΔΕ; ΓᾺΡ Μ᾿’ ΑΤΓῈΙ. οὐ πΊαίει ὁ ΥΡΕῪ ἀλλ᾽ εὐθὺ 

ἄπεισιν, ὥσπερ ἀγόμενος ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ" πάνυ δὲ σεμνῶς κοὴ τὸ τῷ Ἕρ- 

μοῦ τπροσέϑηκεν. Ὡ, ΦΩΣ ΑΦΕΓΤῈΣ. ὃ τῷ νῷ ὁρᾷ, οὐ τοῖς αἰδ)η- 
τοῖς ὀφθαλμοῖς. ΠΡΟΞΠΟΛΟΙῚ ἘῈ ΣΟΙ. οἱ ̓ Αϑηναῖοι. 

1625. ΤΑΝ ΑΦΑΝΗ ΘΕΟΝ. τὴν Περσεφόνην φησίν. ἘΝΝΥ- 

ΧΊΩΝ, τῶν ἐν νυκτὶ ἀεὶ κοὴ σκότω διατριβόντων, τεϑνηκότων. ΛΙΕΣ- 
ΣΟΜΑΙ ΜΗΤ'! ΕΠΙΠΟΝΏ. τὰ ἑξῆς μὲν δῆλα ἐκ τῆς λέξεως" τὸ δὲ 

“ΔΙΔΟΥ͂ ΜΟΙ, τοῦτο ἀσυνάρτητόν πως φαίνεται ἡμῖν" ἐπιςἤσοι οὖν 
ἄξιον, λαδόντας καλὸν ἀντίγραφον. Δίδε μοι τὸν ξένον κατανύσα! τὰν 
παγκευϑῆ κάτω νεκύων πλάκα, κοὴ ςύγιον δόμον, μήτ᾽ ἐπιπόνῳ, μήτ᾽ 
ἐπὶ βαρυηχεῖ μόρῳ" εὔχονται ὃδὲ αὐτῷ μὴ δυδδανατῆσω. ΠΟΛΛΩ͂Ν 
ΓᾺΡ, ἀποςρέφει τὸν λόγον πρὸς τὸν Οἰδίποδα" τὸ δὲ ΜΑΤΑΝ ΙΚ- 

ΝΟΥΜΈΝΩΝ ἐν τίνι τρόέῳ εἴρηραις παρ᾽ ὅσον οζεδὸν πάνϊα τὰ ἐμὰν: 
τήματα τῷ Οἰδίποδι ἀκεσίως ἐγένετο’ καὶ νῦν οὖν κατὰ τοῦτο μάτην ἂν 
λέγοι φιμαρίαν ὑπέχειν αὐτόν. 
1638. Ὡ ΧΘΟΝΙΑΙ ΘΕΑΙ. ὦ ᾿Εριννύες, ΘΗΡΟΣ, τῷ Κερδέ- 

ρου. ΕΥ̓ΝΑΣΘΑΙ, κοιμᾶϑω. ΚΝΎΖΑΞΘΑΙ Τ᾽. λείπει τὸ φα- 
σίν' ὃ γὰρ νοῦς τοιοῦτος" ὅν φασι κοιμᾶδνοι, κνυξἄδ)οή τε φασί" τοῦτο 
δὲ αὐτὸς ἀποδέδωκεν, εἰπὼν ΛΟΓῸΣ ΑἸΕΝ ΑΝΕΧΕῚ, ἀντὶ τῦ, φα- 
σίν" ἤρκει δὲ, εἰ κατ᾽ ἔλλειψιν ἐξενήνεκτο ὁ λόγος. 

1044. ΟΝ. τὸν ᾿ξέῤδιῤον; φησὶν, ἐξευμενίξομοι τῷ ξένῳ ὁ φῥμμίω. 
εἰς Αδε, καὶ αὶ πεερῶντι τὰς νερτέρας νεκρῶν πλάκας, ἀθλαξῶς ὑ ὑπαντῆσοι. 

Ὁ ΓᾺΣ ΠΑῚ ΚΑΙ ΤΑΡΤΑΡΟΥ͂. ἐπανέλαξε: τῷ δὲ ἑνικῷ κέχρηται 
ἀντὶ τοῦ στληϑυντικοῦ" λέγει γὰρ τὰς Εὐμενίδας" ταύτας δὲ οὕτω χαὶ 

ἐν ἀρχῇ γενεαλογέι. ΤΟΝ ΑἸΕΝΎΠΝΟΝ, ὑφ᾽ ἕν ἀναγνως ον αἰέν-- 

υὑπνον; τὸν ἀείυπνον, τὸν διαὶ σσαντὸς κοιμώμενον" φησὶ δὲ τὸν Θάνατον, 
ὥδπες δαίμονά τινα ὄντα" ὑορὰν πάντας γὰρ ογεδὸν τὲς ἀεουχϑινίὰς τὴν 

“ααράκνιοιν ἐποιήσατο, τὸν ᾿λότωνα; τὴν Περσεφόνην, τὸν ΜαΟθο, 

ἡ, νῦν πρὸς τὸν Θάνατον αὐτόν. 
1649. Οὗτος ὁ ἄγίελος, εἷς ἐςι τῶν ἀκολθϑησάντων Θησᾶ ϑερὰ- 

᾿ πόντων" αὶ ἀφίκτοι ἔνια ἀπαγΙελῶν τῶν πραχθέντων ἐπὶ τῆς ἐρημίας" 
οὐ γὰρ πάντα δυνατὸν ἦν ϑεάσαδγαι. ΞΥΝΤΟΜΩΤΑΤΩΣ. ἀντὶ τῷ, 

1055. ΤΟΝ ΑΕ ΒΙΟΤΟΝ. τὸ μακρὸν γῆρας, ἢ τὴν ζωήν’ εἰώ- 

ϑασι γὰρ τὸ ΑΕἸ καὶ ἐπ’ ὀλόγο χρόνου τάσσειν. Ὅμηρος" (1λ. Ν. 
517. ) ἔχεν κότον ἐμμενὲς αἰεί. 

1658. ὩΣ ΜΕΝ ΓᾺΡ. ὑπέρβδατον' ὡς δ γὰρ ἐνθένδε εἶἷρπεν, 
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ὑφ᾽ ἡγητῆρος ὀδενὸς φίλων, ἀλλ᾽ αὐτὸς. πᾶσιν ἡμῖν ἐξηγόμενος, κοὴ δὺ 
παρὼν οἶδας. ὙΦ᾽ ἩΓΉΤΗΡΟΣ: κατὰ σσυναλοιφήν" “λέγει "δὲ ὅτε ὑπ᾽ 
ἐδενὸς ἡγητῆρος. ἘΞΗΓΟΥΜΈΝΟΣ: 'ωροηγόύμενος. Σ Ὶ ττῦες 
1661. ΤῸΝ. ΚΑΤΑΡΡΑΚΤῊΝ ΘΔΟΝ. ἀντὶ ἑοῦ; -ἀδόν;"κὃν: ἐν 
ἀρχῇ (58.) εἶπε χαλκόπεν. ὀδόγν, Τοῦτον νῦν ὑποτίϑετοαι ἐκτὸς τῆς 
σκηνῆς, νὰ οὐκ ἔτι ἐν ὄψιει τὸῦ ϑεάτρθ' “χὸὴ χωταῤῥάκτην. τοροδ αγοβεύει; 
διὰ τὸ γόμίξειν ἐκεῖνον τὸν τόπον κατἄδασιν ἔχ εῖν εἰς “Αδϑ' κοὴ εἰδὴν οἱ 
δι’ ἀὐτῆς. τὴν ἁρπαγήν φασὶ τῆς Κόρης γενέϑα. Ὁ τ. 17 

1668. ΚΕΛΕΎΥΘΩΝ. ὡς πλειόνων ἀσῶν τῶν ὁδῶν. ΚΟΙΑΟΥ͂ 

ΚΡΑΤΗΡΟΣ:. τῇ μυχοῦ" τὰ γὰρ κοῖλα οὕτως ἐκάλεν ἐλ μεξαιφορᾶξ, 
ὅϑεν γα τὰ ἐν τῇ Αἴτνῃ κοιλώματα, κρατῆρες. καλᾶντοι" “λέγει δὲ δι᾿ οὖ 

κατοιθβῆναι φασὶ τὴν. Κόρην ὡρπαγεῖσαν. ΠΕΡΙΘΟΥ͂ ΤῈ; φησὶ ΚΕ - 
ΤΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ, οἷον ὑπομνήματα τῆς «ίςεως; ἧς ἔϑεντο πρὸς ̓ 
ἀλλχήλες περὶ τῆς εἰς “Αδο' καταδάσεως" ἀμάρτυρον. δὲ, εἰ διὰ τότ τᾶς 

τόπϑ κατῆλϑον" πιϑανῶς δὲ ὁ Ἰξοφοκλῆς πρὸς χάριν τῆς ̓ Αὐ]κῆς φησὶν, 
ἐνταῦϑα τὴν εἰς [Αδ8 κατάδαδιν Θησέως γενέδδω. ΟΠ τ πο 

1666. ἘΦ᾽ ΟΥ̓ΜΕΞΟΥ ΣΤΑΣ.. ςαϑεὶς, κοὴ μηκέτι ὁδεύσας. 
ΜΈΞΟΥ. δὲ, ἀντὶ τοῦ, μεταξὺ τοῦ ᾿'χρατὴρὸς, ὅ ἐς! τοῦ μυχοῦ; ξάς. 
ΤΟΥ͂ ΤΕ; ΘΟΡΙΚΙΟΥ͂ ΠΕΤΡΟΥ͂. ταῦτα γνώριμα τόϊς ἐγχωρίοις. 
Θόρικος. δὲ, ἜΝ τῆς ᾿Ακαμαντίδος φυλῆς. ΚΟΙΛΗΣ Τ᾽ ΑΧΕΡ- 

ΔΟΥ͂.. τῆς τὸν πυϑμένα ἐχύύσις κεένσφρ ϑανένρα; ἀπὸ κοινοῦ ἊΝ τὸ 

ΣΤΑΣΣ . δ -- ἀκ ον αθάνεαϑ ἀμ χϑ ἀνρυσῖν ΤΕ ΚΕΝ 
“1669. ΡΥΤΩΝ ὙΔΆΤΩΝ ΛΟΥ͂ΤΡΑ. ἐπὶ τὸ ̓ ἀρηριθῆμα αὐτὸν 

“πρὸ τελευτῆς. τ Ἀν 55 

1071. ΕΥ̓ΧΛΘΟΥ ΔΉΜΗΤΡΟΣ. ἣ ρὸν ἃς ἐς! σρὸς ἥ ἀκρο: 

"πόλει" ᾿ Εὔπολις Μαρικᾷ" τ τοῦ 

᾽Αλλ᾽ εὐθὺ πόλεως εἶμι" ϑῦσά γάρ με δέῥι. “ὀτερὺ ἀγοδον 
Ἰριὸν “ΧΑόῃ ἐκῳναλμμΣ ; - 

ἄνϑεν δῆλον ὅτι αὶ πριὸς τῇ ϑεῶ ταύτῃ ϑύετοι, οὐ οὐβνμλμδημεδνι 
Οὕτω δὲ τιμάτω ἐκ τῆς τῶν κήπων χλδὴης" ϑύϑσι δὲ αὐτῇ Θαργηλιῶ- 
γος ἕκτῃ. ἘΠΙΣΤΟΛΑΣ,, ἐντολὰς, ὭΜΕΟΝ Η ἀριδεφεον γεν ἡ 

τὡς γομέξετοι ἐπὶ τοῖς νεκροῖς. 

1677. ΖΕΥ͂Σ ΧΘΟΝΊΙΟΣ. πάνυ σεμνῶς τὸ μλρυδδν δῶ 
φύκημα ἐψένετο, κοὶ ἐσείδδη ἣ γῆ; τοροδηλοῦντος τοῦ ϑεοῦ τὸν καιρὸν, 
ἐν ᾧ ἔδει ἀποτάτ]εὅ)γαι τὸν Οἰδίποδα. ΟΥ̓Δ᾽ ΑΝΤΕΙΞΑΝ, ἐδ᾽ ἀνέπαυον. 

1682. ΠΤΎΞΑΣ, αἰριπλίξας. ΔΥΣΠΟΝΉΤΟΝ, ΤΡΟΦΗΝ. 
“Τὴν γηροκομίαν. 

1678. ΟΥ̓Δ᾽ ἈΝΈΕΣΆΝ, οὐδ᾽ ἔπᾶυον. 
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1688, ΟΥ̓Κ ΕΣΤΙΝ ΕΞ ΟΤΟΥ͂. ἀντὶ δι απ Αρῤδῖν πλέον μϑ ὑμᾶς 
ἐφίλησε. ΔΈΧΕΛΗ, κὸ οὶ 

1602. ΛΎΓΔΗΝ, χύξοντες. ἜΚΛΑΙΟΝ. ΠΑΝΤΕΣ. ἀνχὰ τοῦ» 
ὁμοῦ" κατ᾽ ἐπικράτειαν δὲ ΑΛΝΤΕΣ φησὶν; ἑνὸς μὲν ὄντος ἄῤῥενος, 

τοῦ Οἰδίποδος, δύο δὲ τῶν ϑηλειῶν" ὅμοιον τῷ" οἰΜρῖσαῳ μβλδι κἄπολ- 

λον, οἷς ἐγὼ σπένδω. -... . 0 το χῶκν 
1605. ΘΩΥ͂ΞΕΝ, ὑκάλασεν, ἐβόησεν. λερρηκτ 
1701. ΜΟΛΈΙΝ ΟἹ. ἀντὶ τῷ, πρὸς αὐτόν. ὐνρϑλνομώ 

ΑΝ, διὰ τῷ ΑΡΧΑΙΑΝ βέλεται λέγαν ἀρχὴν σίξεως. Ὁ 
1705. ΟΣ ΑΝ, ἀντὶ τῷ, ὅσα ἄν. 
1713. ΔΙΚΑΙΟΥ͂Ν, δίκαιον. τορέδω. ΑΞΤΑΚτὶ, καερδαύρνε 

ποολυδακρύτως.. 

1719. ἘΞΑΠΕΙΔΟΜΕΝ, ἢν. αὐτὸ ὁ τὸ ἐηρκαρβεσσι κεχρῖδιαι ταῖς 
προϑέσεσι" ππαραφυλακτέον δὲ πῶς κοὴ τὰ ἄῤῥητα ὑπ᾽ ὄψιν ἤγαγεν ὁ 
ἄγ!ελος, ἐκ τῶν οζημάτων. Ἱμηγύων.  ΑΝΆΑΚΤΑ Δ᾽ ἈΕΣΟΝΑΝ, τὰν 
Θησέά εἴδεμεν κατὰ πῇ ̓ κρατὸς ἔχονται χέρα ἐσίσκιον' ὀμμάτων". δ: 
τῇ. Ἀνρ σκέποντα τὸς ὀφθαλμὸς, πρὸς τὸ μὴ ϑεωρῆσω τὸ κῶν τοῦ 

ποάϑες, ἤγεν τὸ σῆμα τῶν ϑαυμαξόντων.ἐνδεικνύμενον. Θ΄ τ. 
1724. ἜΠΕΙΤΆ, ΒΑΤΟΝ, ἀντὶ τῷ, μετ᾽ ὀλίγον, οὐ πρὶ κϑδα 
.1730.. ἜΞΕΠΡΑΞΕΝ » ἀγέίλεν, Ἢ ΤῸ ΝΕΡΤΈΡΩΝ. ἢ τὸ νερ- 

τέρων γῆς πέδον εὔνεν. διαςάν" ὅ ἐς,» χάσμα. αὐτῷ ἐὔναν. ἀγδηδηβ, 
ἈΔΛΔΥΠΗΤΟΝ. «γράφετη ΑΛΑΜΠΕΤΟΝ, 1΄. γτ  0Ὁ 

ν1785.. ΕἸ ΤΙΣ ΒΡΟΤΩΝ. ὡς ὀδὰξ θέλλος.: ἘΠ ΔΕ ΜΗ ΔΟΚΩ 
ΦΡΟΝΕΙ͂Ν. εἰ δέ τις οἴέτώ μὲ μὴ φοφνδνταιλέγόν, Ἐλ ἄν διὐτῷ συγ- 
χωρήσάιμιν, ἐδὲ ηρμρυδ γε ὅτι ταῦτα «ὥς" ἄφρων μαρβοὺ ΠΑΡΕΙ- 
ΜΗΝ, Φαραχωρήσαιμι. -- «΄.. Δ ἣ 

.8738..0 ΠΡΟΠΈΜΨΑΝΤΕΣ. ἀρὰ. τῇ, δκθημέδι, « ,τὸκ 

ΟΙΖ4Ὶ. ΑΙ, ΑἹ, ΦΕΥ͂. αἱ ϑυγαϊέρες ἐν. μέρει αὐτοῦ ρεξπδον νος 
ἐφ᾿ οἷς τε νῦν σὸν τῷ Φατρὶ ἔπαϑον, χϑὴ ἅπερ ἐκδέξεται αὐτάς" καὴ ἔξι 

τὰ ἐφεξῆς. τῷ δράματος. ἐκ εὐκαταφρόνητα. -Τὸ ἑξῆς" ἔςιν ἥμενι ςενά- 

ξεῖν, αὐ, τὸ, ἔμφυτον μὲν πτατρὺς οὗμια; ἄλλο δὲ μή" ἀλχὰ αὶ ἄλλα πολ- 
λὰ ἀμρρωνόει, ἌΛΛΟΤΕ, ΜῈΝ ΠΟΝΟΝ.. τρότεῥον μὲν, τινὰ ἐπά- 
φζομὲν ἐπὶ τῷ. «τὠτρί: τὸ δὲ πύματον τῦτο νὰ ὄχατον;. τὸ κατὰ ττὴν 
ἀφάνισιν αὐτοῦ, οὕτῳ «σαράδοξόν ἐςξιν, ὡς μηδὲ λόγαν εὐρέδγοι ἐπ᾽ ταὐτῷ 
δυνατὸν. εἶνῳ. ΑΛΟΙΈΣΤΑ ἹΠΑΡΟΊΞΟΜΕΝ, ἀδιήγητα. κακὰ βαι- 
φάξομεν.  ἼΔΟΝΤΕ ΚΑΙ ΠΑΘΟΥ͂ΣΑ. ἀντὶ τῇ, ἰδῦσαι καὶ σαϑοῦ- 

ΟἿΣ ΑΥΓΔΗ͂Ν, δκμὰι ΚΟ ' (4790, ἀξεπραδεν, » διηγάῥαῖο 
ἤτον κωκυματων, ὠγεῖλε: ἡ ; 
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᾿ σα" φοῤλλο δὲ τῷ σήματι χρῆτοι, ἀντὶ τῶν ϑηλυκῶν τὰ ἀνθμοὲ 

τιδεὶς, καὶ ἐν Ἠλέκτρα" (9865). ' 

τοῦ ὥῺ τοῖσιν ἐχθροῖς εὖ βεθηκόσιν “ποτὲ, 
Ψυχῆς ἀφειδήσαντε, πρός τὴν φόνε. Ν ᾿ πν 

χοὴ πάλιν". (1000.), δ φῶ χ υἶν 

Ὅρα, κακῶς τὩράσσοντε μὴ μείζα κακὰ, 

Κτησώμεϑα. σαὶ ἡνλ 

κοὴ Ὅμηρος" (Ἶλ. Ἐ. 778) ἱ δ ΟΣ! 
Τὼ δὲ βάτην τρήρωσι πεελειάσιν Ἰϑμαϑ᾽ ὁμοῖοη. 

χοὴ Ἡσίοδος" (ἔργων 197.) ΦῬΟΝΙ 
Κοὴ τότε δὴ ἐρὸς Ὄλυμπον ἀπὸ χϑονὸς ἜΛΟΙΝα . 

ΔΛευκοῖσιν ρρρέεσαι χαλυψαμένω χρόα καλὸν, 
᾿Αϑανάτων μετὰ φῦλον ἴτην ΚΡΑΝΘΩ ἀνδρώπες ᾿ 

Αἰδὼς κοὴ Νέμεσις. 

1740. ΟΥ̓Κ ἘΣΤῚ ΜῈΝ ΕἸΚΑΙΞΑΙ. οὐδὲ εἰκόνα ἔχω χαβᾶν. τῇ 

πάϑες. ὩΣ ΜΑΛΙΣΤ᾽ ΑΝ ΕἸ ΠΟΘΩ ΛΑΒΟΙΣ. ὡς ἂν ἐπιπὸ- 

ϑήσαις τὸν τρόπον τῆς τελευτῆς μαϑέν" ἢ ὡς μάλιςα ἄν τις τποοϑήσαι 
μαϑέϊν ὅπως βέθηκεν, οἷον παραδόξως" κοὴ ἐπιφέρει τὴν αἰτίαν τῇ παρα- 
δόξε δοκᾶντος εἶναι. ΤΊ ΓᾺΡ ΟΤΩ ΜΗΤ’ ΑΡΗ͂Σ. «ρὸς- τὸ ἄνω" 
τί γάρ ἐςιν εἰκονίσαι ἐκείνῳ πάνυ, ᾧ τινι μήτε δ μὰ μῆτε νόσος 

ἐπῆλϑεν, ἀλλ᾽ ἀφανῶς διὰ χάσματος ὀκελοβέηψι 

1757. ΝΩΙΝ ΔΕ; ἡμῖν, ἐμοὶ κοὴ ᾿Ισμήνῃ" τὸ δὲ ΤΆΛΑΙΝΑ, διὰ 

μέσε ἀναπεφώνητω. ΠΩΣ ΓᾺΡ. τῦῦ γῆς στ λανηϑεῖσαι, τροφῆς. τύ- 

χωμεν. ΑΠΙΑΝ δὲ ΓᾺΝ, τὴν μακρὰν καὶ ἄπωϑεν οὖσαν. ΔΥ͂ΣΟΙ- 
ΣΤΟΝ, τὴν δυσπόριςον" ἵν’ ἢ τῇ πάϑες ἐπίτασις, ὅτι εἰ. καὶ τροφῆς 
εὐπορήσαιμεν, ἀλλ᾽ ἀηδῶς πτροσοισόμεϑα, τῇ «πατρὸς ἐςερημέναι. 

..1767. Ὡ ΔΙΔΥ͂ΜΑ ἙΕΚΝΩΝ, ταῦτα ὁ Χορὸς, παραινῶν ἐμ.- 
μένειν τοῖς ἐγνωσμένοις «ταρὰ ϑεῶν: φέρειν γὰρ, φησὶ, χρὴ τὸ ἐκ ϑεῶν 
εἱμαρμένον καλῶς. ΜΗΔ' ΑΓᾺΝ ΟΥ̓ΤΩ ΦΛΕΓΈΣΞΘΟΝ. ἀντὶ 
τῦ, μὴ ἄκρως φλέγεδ)ε, τὸ ἐκ ϑεῦ πεεμφϑὲν βαρέως φέρεσαι καὶ δυσανα- 
«“ζετὅσω!. ΟΥ̓ ΤΟΙ ΚΑΤΑΜΕΜΗΤΑ.. ἐκ ἐν τοιότοις ἐςὲ, ὥςε 

ται μάμρρδλα, ἤ τοι ὡς ἂν ἐβκυρίκονδε αὐταῖς τὴν συμφορὰν τοῦ 
βασιλέως, ἢ οἷον, ἐκ ἐν χείρονι νῦν ὑμῖν ἔξω τὰ σράγματα. 

-- 4772. ΠΟΘΟΣ ΚΑΙ ΚΑΚΩΝ. οἱ μὲν σῳὺ τὸν; Χορὸν" ἡἀροὴβ. 

μυϑᾶδγαι τοειρῶνται αὐτάς". αἱ δὲ οὐδὲν ἡτῖον ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν “χωροῦσι νὰ 
«“«,τῷί. 

1751. ὩΣ ΜΑΛΙ͂ΣΤ᾽ ΑΝ ΕἸ ΓΑΡ; πρὸς τὸ ΟΥ̓Κ ἘΣΤῚ ΜῈΝ 
ΠΟΘ ΛΆΒΟΙΣ. ὡς ἂν ἐπιποϑήσαις ἙΙΚΑΣΑΙ͂ ἀπήντησεν. 
σὺν τρόπον τῆς τελευτῆς μαϑεν. ὙΙ 
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ὀλοφύρονται, καὶ φασίν" ἦν ἄρα τις καὶ κακῶν τοόϑος, ὡς ἡμεῖς, ἐν κακοῖς 
ὄντος τοῦ πατρὸς καὶ μὴ ὁρῶντος, ἐςέργομεν αὐτὸν, καὶ νῦν μὴ τταρόντα 

ποϑοῦμεν' ὡς ὅτε ἐν χεροῖν κατεῖχον τὸν Οἰδίποδα, πσεριέςελλον καὶ 
ἐθεράπευον. ΚΑῚ ΓᾺΡ Ο ΜΗΔΑΜΗ. καὶ γὰρ ξυςυχδντα τὸν πα- 
τέρα ἐποϑᾶμεν ϑεραπεύειν, καὶ νῦν μὴ παρόντα ττοϑοῦμεν. ΟΥ̓ΔΕ 
ΑΦΙΛΗΤΟΣΞ λείπει τὸ ἧς. ΚΑΙ ΤΑΔΕ ΜΗ ΚΥΡΗΣΗ͂Σ. καὶ 

τανῦν μὴ γένοιό μοι ἀφίλητος. 

1782. ΑΣ ΕΧΡΗΖΕῈ ΓΑΣ. ἐφ᾽ ἧς ἤϑελε ξένης γῆς ἀπέϑανε. 

1780. ΠΩΣ ΜΕ ΧΡΗ͂ ΤῸ ΣῸΝ ΤΑΛΑΙ͂ΝΑΝ, τετέςι, τὸ 

παρὰ σὲ ἄχος τηλικᾶτόν ἐςιν. ΜΗ ἘΧΡΗΖΕΣΞ: ἀντὶ τῇ, μὴ ὦφε- 

λες. ἘΡΗΜΟΣ:. μεμονωμένος τῶν συγ[ενῶν. 
1707. ΑΛΛ᾽ ἘΠΕῚ. ἐπεὶ ὁ Οἰδίπες εὐδαιμόνως ἀπέϑανε, μὴ λίαν 

ϑρηνεῖτε. ΔΥΞΑΛΩΤΟΣ. ἐδεὶς δύσληπῖος, ἀλλ᾽ εὐάλωτος. 

1808. ὩΣ ΤΙ ΡΕΞΩΜΕΝ, κατὰ κῶλον ἀλλήλαις διαλέγονται 
πτάνυ πταϑητικῶς" κοὴ μή τινι ἀπίϑανον δόξῃ αὶ ἀνοικονόμητον, τὸ ἐπι- 
ϑυμέιν τὴν ᾿Αντιγόνην ὀπίσω ἀνιένοι ἐπὶ τὸν τοῦ πτατρὸς τάφον, μὴ 
ἐπιςαμένην τὰ κατ᾽ αὐτὸν ὅπως ἀπέϑανεν' ἀλλὰ τὸ ἦϑος ἐννοείτω τὸ 
τραϑητικὸν, καὶ ὅτι τοιαῦτα τοράτϊεσιν αἱ γυναῖκες ἐν τοῖς τοιότοις συμ.- 
ᾳ]ώμασιν ἀεὶ, ἐπιφοιτᾷν ϑέλεσοι τοῖς τῶν ϑανόντων τάφοις. 

1809. ΜΩΝ ΟΥ̓Χ ΟΡΑΣ. ἐχ ὁρᾷς καὶ τόδε, ὡς ἄταφος ἔπιτνε δίχα 
ετε πάντος ; τὰ δὲ ἄλλα διὰ μέσε᾽ κατ᾽ ἀκόλεϑον τῆς ᾿Αντιγόνης. 

1820. ΚΑΙ ΠΑΡΟΣ. καὶ πρώην, φησὶν, ὡς εἰς καϊαφυγήν τινὰ πρὸς 
τὰ ἐνταῦϑα κατεφύγετε, καὶ τοιαῦτα εὕρατε" καὶ νῦν τῷδ ζητεῖτε κατα- 

φεύγειν; ΣΦΩΙΝ. κακῶς ἣ ἀντωνυμία, διὸ τὸ χ' τὰ δὲ τελευταῖα νὰ 
ϑυξραπελάτερᾶ, καὶ αὶ οὐ ῥιδίως ἐςὶν αὐτῶν ἐκηρνμρήνοὺ, ἐν τῇ ἐξηγήσει" 

πεποίηται γὰρ ταῦτα εἰς τὸ ἀσαφέςερον. 
1834. ΠΑΎΥΈΤΕ; ΘΡΉΝΩΝ. τῇ μὲν ἑρμηνείᾳ ἐπιςῆσοι ἄξιον" τὸ 

δὲ τῆς διανοίας ἀσαφές" φησὶ γὰρ ὃ Χορός" μὴ ϑρηνεῖτε, ὦ παῖδες" νέ- 

᾿μεσῖς γάρ ἐςι τῦτον ϑρηνξιν, ᾧ τὰ τῆς τελευτῆς χατὰ χάριν ἀπέδη" οὐ 

χρὴ οὖν τότες πενϑᾶν, οἷς χεχαρισμένον ἐςὶ τὸ ἀποϑανξν. 

1843. ἈΠΕΙΠΕῈΝ ἘΜΟῚ. . παραφυλακῖέον τὴν ΡΟΝ πῶς αἱ νέαι 

μὲν ἄξεμα! εἶσι τῶν κατὰ τὴν ὑπόϑεσιν" ὁ δὲ Θησεὺς ἔνια λέγει τῶν 

εἰρημένων αὐτῷ ὑπὸ τ μη βετήνα τὰ λοιπὰ δὲ κατὰ τὴν αὐτῷ ἐγτολὴν 

κρύπτει. , 

1851. ΕἸ ΤΑΔ΄ ΕΧΕῚ ΚΑΤᾺ ΝΟΥ͂Ν. ἐὶ ἀρέσκει τὸ μὴ λεχθῆναι 
ταῦτα, καὶ ἡμῖν ἀρκξ; τὸ μὴ ἀκᾶσαι. ΤΟΙ͂ΣΙΝ ΟΜΑΙΜΟΈΞ; Ἔσεο- 
κλέϊ! ὸ Πολυνείκει. 

1557. ΠΡΟΣΦΟΡΑ. ἀντὶ τοῦ, χρήσιμα. 

ΤΕΛΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῸΝ ἘΠῚ ΚΟΛΩΝΩ ΟἸΔΙΠΟΥ͂Ν. 
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ΕΓ 5Δ ΧΕΙ 

ἌΣ Σου ὁ 

ΒΙΣ Τ ἮΝ ΑΝΤΙΤΌΝΗΝ., 

π ἢ » ΓΑ ΎΟΤ 

᾿ δ Ὧκ ΚΟΙΝΌΝ. ΧΥΤαδλδλφὸν ἸΞΜΗΝΗ͂Σ ΚΑΡΑ. περι- 
φραξικῶς, ὦ ἀδελφὴ Ἰσμήνη. ΑΥ̓ΤΑΔΕΛΦΟΝ. δὲ εἶπεν, δ᾽ ὅτι ἐκ τῶν 
αὐτῶν “γεγίνασι." Πολλάκις δὲ ὁ Σοφοκλῆς ἐπὶ τῷ ἀδελφᾶ τὸ ΚΟΙ- 
ΝΟΝ τίϑησιν, ὡς, νῦν. Ἐπειδὴ τὸ ἀδελφὸς. κοινῶς λήγεξαι ἐπὶ τῶν μὴ 
ἐξ ἀμφότέρων « τῶν γονέων. ὄντων, ἀδελφῶν, ἀτῆχαγε τὸ ΑΥ̓ΤΑΔΕΛ- 
ΦΟΝ, ὅπερ φαρίςηδι τὲς ἐχ τῇ αὐτῶ πατρὸς αὶ μητρὸς γεγονότας". τὸ 
δὲ «ΚΟΙ͂ΝΟΝ, ὁ ̓Συρδκλῆς συνεχῶς ἐπὶ τῇ ἀδελφᾶ τίϑησιν, οἷον καὶ ἐν 
ταὶς αῤγροφόροις, τέταχε; πολύκοινον ᾿Αμφιτρῖταν,, ἀντὶ τᾶ, φολυά- 

δελφον. ᾿ 

2. ΑΡ ΟΙΞΘ᾽ ὁ ΤΙ ΖΕΥΣ. τὸ Ὁ ΤΙ ἀντὶ τῇς ὁποῖον". ὁ δὲ γοῦς" 
ἀρά γε ἔς, τῶν ἀπ' Οἰδίποδος, κακῶν, ποῖον ἐχὶ ὃ “Ζεὺς ξώσαις ἡ ἥμιν 

ἐπιτελεῖ; ̓ Φηε ἔλεγεν" ἄρα ἔχει. τι ὁ Ζεὺς τότων τῶν κακῶν μείϑον 
ποιῆσαι εἰς ἡμᾶς: εἶπε "δὲ διτ]ῶς" πρῶτον μὲν Ο ΤΙ, εἶτα δὲ ΠΟΙΌΝ, 

ἀρκᾶντος ϑατέ 8. 

4. ΟΥ̓́Τ᾽ ἍΤΗΣ ἍΤῈΡ. ̓Αἰδυμός φησιν, ὅτι ἐν τότοις τὸ ὃ ΑΤΗ͂Σ 
ΑΤΕΡ. ἐναντίως συντέτακται τρις συμφραξομένοι' ΝχΕ, γὰρ οὕτως" 

ἐδὲν γάρ, ἐτν οὔτε. ἀλγεινὸν, ὅτε. ἀτηρὸν, ὅτε αἰοιρὸν, ὃ οὐκ ἔχομεν 
ἡμᾷς" «ἄτης ἄτερ. Ἣ ἐς! τὸ ἀγαϑόν, ὉΠΟΙ͂ΟΝ ΟΥ̓ ΟΥ̓Κ ὉΠΩΠΑ. 

περισσόν ἐς! τὸ ἕτερον ὋΥ, ὥςε ὥσπερ ἀπόφασιν. εἶναι!" σύνηϑες δὲ Τῶτο 

τοῖς τραγικοῖς. ᾿ 
7. ΚΑΙ ΝΥ͂Ν ΤΙ ΤΟΥΤ᾽ ΑΥ̓ ΦΑΣΙ. -ἐγκλιτικῶς τοροσενεκτέον 

τὸ ΤΙ" οὐ γάρ ἐςιν ἐν ἐρωτήσει ὁ λόγος, ἀλλ᾽ ἐν ἀποφάσει ἀορίςως. 

ΠΑΝΔΉΜΩ, ΠΟΛΕΙῚ, πιάσῃ τῇ πόλει. Ἡ ΞῈ ΛΑΝΘΑΝΕΙ͂. ἢ 

λανϑάνει σε τὰ τῶν ἐχϑρῶν μηχανήματα ἐπὶ τὸς φίλος ἰόντα, τὰ ἀπὸ 
'τῶν ᾿ἐχϑρῶν κακὰ εἰς ἡμᾶς" φείχοντα ; ἐἶρδαι, δὲ ΠΡΟΣ ἀντὶ τῆς ἐπὶ 
ληπῆέοι. 
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11. ΦΙΛΩΝ. λείπει ἡ περὶ, ἵν ἧ, περὶ φίλων. 
14. ΔΙΠΛΗ͂ ΧΈΡΙ. τῇ ὑπ᾽ ἀλλήλων" τῶτο γὰρ δηλοῖ τὸ ὡπλῇ, 

οἷον, ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀναιρεϑέντων τῶν ἀδελφῶν. 

15. ΕΠΕῚ. ἀντὶ τᾶ, ἀφ᾽ οὗ. Ὅμηρος" (δ. Α. 2.) ἐπεὶ Ὑροίης 
ἱερὸν πἸολίεϑρον ἔπερσε,. Τὸ δὲ ΦΡΟΥΔΟΙΣ καϑ᾽ ὑπερβολὴν εἴρηται. 
ΟΥ̓ΔΕΝ ΟΙΔ’ ὙΠΕΡΤΈΡΟΝ. ἀντὶ τϑ, πλέον" οἷον, ἐκ οἶδα ἐν 
τίσιν εἰμὶ, ἢ ἐν ἀγαϑοῖς, ἢ ἐν κακοῖς. ΑΤΏΜΕΝΗ, ἄτῃ συνεχο- 
μένη. ; 

18. ΗΔΕΙ͂Ν. ἀντὶ τᾶ, ἤδεα' κοὴ ἥδειν σε καλῶς τὰ τοιαῦτα μὴ 

πολυπραγμονᾶσαν. ΤΟΥ̓Δ᾽ ΟΥ̓ΝΕΚ᾽ ἘΞΕΠΈΜΠΟΝ. ἀντὶ τ, 
διὰ τῦτό σε ἤγαγον ἐνταῦϑα" τὸ δὲ ἘΞΈΠΕΜΠΟΝ ἀντὶ τῇ, μετε- 

πεμπόμην. 
20. ΚΑΛΧΛΙΝΟΥ͂ΣΑ. ἀντὶ τῷ, ποορφύρεσα, καὶ τεταραγμένως 

͵ φροντίζεσα" κἄάλχη γάρ ἐςιν ὁ ἀόχλς, τῆς πορφύρας, ἥ ἥτε ἐκ τῇ βυϑᾶ 

τῆς ϑαλάσσης ἀνιᾶῶσα βάπϊει τὴν καλλίςην πορφύραν" ἀφ᾽ οὗ καὶ Κάλ- 

χας ὁ μάντις. Αλλως" ἐκ βάϑους τὶ μεριμνῶσα, ὡς τὸ ̓βυσσοδο- 

μεύων. 
21. ΟΥ̓ ΓᾺΡ ΤΑΦΟΥ͂ ΝΩ͂Ν. ἀντὶ τῇ, ἡμῖν" ὁ δὲ λόγος κατ᾽ 

ἐμ τν ὅτω πρὸς τὸ ἑξῆς" οὐ γὰρ τῶν κασιγνήτων ἡμῶν τὸν μὲν 
ἐτίμησε τ ὃ Κρέων, τὸν δὲ οὔ; ΣῪΝ ΔΙΚΗ ΧΡΗΣΘΕΙ͂Σ Δ1- 
ΚΑΙ͂Α. ἀντὶ τοῦ, δικαίᾳ κρσω χρησάμενος. ΠΟΛΥΝΕΙΚΟΥ͂Σ 
ΝΕΚΥΝ. ἀντὶ τᾶ, αὐτὸν τὸν ἐπολυμίκην, 

80. ΘΗΞΑΥ͂ΡΟΝ, ἕρμαιον, εὕρημα. ΠΡΟΣ ΧΑΡΙ͂Ν ΒΟΡΑΣ, 
φορὸς τέρψιν τροφῆς. 

31. ΤΟΙΑΥ͂ΤΑ ΦΑΣῚ. τὸ ἑξῆς" τοιαῦτά φασι τὸν ἀγαϑὸν Κρέ- 
οντα σοὶ κἀμοὶ κεκηρυχένω. Τὸ δὲ ΛΕΓΩ ΓᾺΡ ΚΑΜΕ διὰ μέσου 
μετὰ τπάϑες ἀνεφάνησε' λέγω γὰρ, φησὶν, ὅτι κἀμὲ Ὡροσπεριβληφε 
τῷ πρύγματς ἔτι γὰρ αὶ ἐμαυτὴν ἐν τοῖς φῶσι καταῤιϑμῶ" τὸ δὲ 
ΑΓΆΘΟΝ ἐν ΠΡΌΝΘ, ΚΗΡΥΞΑΝΤ᾽ ἘΧΈΙΝ. ἀντὶ τῇ, εὐ, 

χέναι, ὡς τὸ, σιγήσας ἔχω, ἀντὶ τῇ, σιγῶ" λέγει δέ' εἴπερ δεῖ χάμὲ 
συγκαταριϑμιδϑαὶ ἐν τοῖς δῶσι. ΚΑΙ ΔΕΥ͂ΡΟ ΝΕΙ͂ΣΘΑΙ. ἀντὶ τῇ, 
πορεύεδγω. ΟΥ̓Χ ὩΣ ΠΑΡ’ ΟΥ̓ΔΕΝ. οὐχ ὡς ἔτυχεν οὐδε τὸ 
πρᾶγμα, ἀντὶ τοῦ, οὐκ εὐτελῶς κοὴ ὡς ττάρεργον, ἀλλ᾽ ὡς μέγα. Ἢ 

᾿οὕτως" οὐχ ὡς οὐδὲν, ἀλλὰ μέγα. ΕΤΤ᾽ ἘΣΘΛΩ͂Ν ΚΑΚΗ. λείποι 
γονέων, ἵν᾿ ἢ, ἐδυλῶν γονέων. 

10. ΤΟΥ͂Σ ΦΙΛΟΥ͂Σ. Πολυνείχην. ΒΟΡΑΆΑΣ. ἤγουν τίς αὐτοῖς βοραν χα- 
20. ΚΑΛΧΑΙΝΟΥ͂ΣΑ, κρύπίεσα. εἰσίτας ἡ τὸ, “πρὸς χάριν, “ἀντὶ τοῦ, 

30. ΕΙΣΟΡΩΣΙ ΠΡῸΣ ΧΑΡΙΝ “σρὸς ἡδονήν. 

- 
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80. ΤΙ Δ’ ῶ ΤΑΛΑΙΦΡΟΝ, τὸ ἑξῆς" τί δὲ ἄν σόι ἐγὼ προϑϑεί- 
μὴν πλέον, ἀντὶ τοῦ, σοὶ γενοίμην χρήσιμος, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχοι, λύ- 
οὐσὰ τὸν νόμον καὶ ϑάπτουσα τὸν ἀδελφόν. Ἐΐ δὲ γράφεται Η ᾽ΦΑ- 
ΗΤΟΥ͂ΣΞΑ, ἀντὶ τοῦ, λύουσα τὸν νόμον, ἢ ἐπιδεδαιοῦσα αὐτόν. ΕἸ 
ΤΑΔ' ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ. εἰ ταῦτα Κρέων ἐκέλευσε. ΠΡΟΣΘΕΙΜΗΝ. 

ἀντὶ τῷ, ποιήσαιμι. 

42. ΠΟΙ͂ΟΝ ΤΊ ΚΙΝΔΥΝΕΥ͂ΜΑ. ἐχ τούτο ἤδη τὸ ἦϑος ὅρα, 
κινδύνευμα καλόσης τὸ ἔργον" τὸ δὲ ΠΟῚ ΓΝΏΜΗΣ ΠΟΤ᾽ ΕἸ, ὡς 

ἀδυνάτοις ἐπιχειρόσης λέγει. 

44. Η ΤᾺΡ ΝΟΕΙ͂Σ ΘΑΠΤΕΙ͂Ν ΣΦ᾽ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ΠΟ- 

ΛΕΙ͂. τὸν ἀπηγορευμένον, καὶ κεκωλυμένὸν ὑπὸ τῆς πόλεως τολμᾷς 
ϑάπῖιειν σύ ; 

45. ΤΟΝ ΓΟΥ͂Ν ΕΜΟΝ ΚΑΙ ΤῸΝ ΣΟΝ. εἰ μὴ σὺ ϑέλεις ϑά- 

ες πῆειν, ἐγὼ τοῦτο ποιήσω μόνη. Ἢ ὅτως" κἀν μὴ προσποιῇ αὐτὸν εἶναι 

“σὸν ἀδελφὸν, ἀλλ᾽ ἀλλοτριοῖς σαυτὴν τῆς συγγενείας, ἐγὼ ϑάψω τὸν 
ἐμὸν καὶ σὸν ἀδελφόν. Δίδυμος δέ φησιν ὑπὸ τῶν ἀοτ ἢ τὸν 
ἑξῆς ςἴχον νενοϑεῦδϑοι. 

47. Ὡ ΣΧΡΥΛΙΑ. αἱ ἀντιλογία! δῆλαί εἰσιν" ἡ μὲν γὰρ τῷ σρά- 
γματι, ἣ δὲ τῇ οἰκειότητι ἀκολεϑεῖ. 

48. ΑΛΛ’ ΟΥ̓ΔῈΝ ΑΥ̓ΤΩ. οὐ μέτεςιν αὐτῷ εἴργειν μὲ ἀπὸ τῶν 
ἐμῶν. Ἢ ὅτως" ἀ μετῆν αὐτῷ τὰ ἡμέτερα βελεύματα εἴργειν. 

490. ΠΑΤΗΡ ΩΣ ΝῸΝ ΑΠΕΧΘΗ͂Σ. τὰς συμφορὰς σκόπησον 

τοῦ πταντὸς γένους, κοὴ πτῶς ὁ ττατὴρ ἀκλεὴς ἀπώλετο" οὐ μόνον δὲ 

ἀκλεὴς, ἀλλὰ καὶ ἀπεχϑὴς, διὰ τὸν γενόμενον λοιμόν. ΤΙΡΟΣΣ Αἂὐ- 

ΤΟΦΩΡΩΝ ΑΜΠΛΑΚΉΜΑΤΩΝ. αὐτὸς γὰρ ἑαυτὸν ἐφώρασε, καὶ 
ἔγνω συνὼν τῇ μητρί: ἢ ὧν αὐτὸς ἐπόπϊης ἐγένετο" ἢ τῶν φανερῶν καὶ 

σᾶσιν ραν μένον, ΔΙΠΛΟΥ͂Ν ΕΠΟΣ. διπλοῦν ὄνομα ἔχουσα, μή-- 
τὴρ τε χαὶ γυνή. ΑΡΤΑΝΑΙ͂ΣΙ, ἀγχόναις. Πο  ὦ ἀφανίζει, 
ἐαύδφυει: . 

380. ΤῚ ΠΡΟΣΘΕΙΜῊΝ ΠΛΕ- 

ΟΝ; ὥσπερ εἰ λέγοι, μηδὲ «τροδδείμην. 
41. ΕΙ ΞΥΜΠΟΝΗΣΕΙΣ, ἐμοὶ 

δηλονότι. 
42. ΠΟΙΟΝ ΤΙ ΚΙΝΔΥΎΝΕΥΜΑ 

ξυμπονήσω σοι Σ 

48. ΞΎΝ ΤΒΔΈΙ τῇ ἐμῇ. ΚΟΥ- 
ΦΙΕΙ͂Σ, βαςάσεις καὶ ϑάδας. 

47. Ὡ ΣΧΕΥΔΙΑ, τρεῖς ϑάπλειν, 

Κρέοντος ἀντειπόντος ἤτοι ἀπηγορευ- 

κότος : 
δ1. ΠΡῸΣ ΑΥ̓ΤΟΦΩΡΩΝ, ἐμ- 

φανιξάτων' καὶ ἃ ἐφώρασεν αὐτὸς, τὸ 

εἰς ἃ ἐφωράϑη. 

88. ΔΙΠΛΟΥ͂Ν ΠΑΘΟΣ. ἤγουν 
φόνος “σατρὸς, ἕν χσάϑος" τὴν δὲ μη" 

τέρα πεπνίχϑαι, ἕ ἕτερον. Τράφεται ἃ 
ΔΙΣΒΑΝΥΣΙ͂Ν ΒΗΟΣ, ὃ ὅτι ἢ μήτηρ αὐτοῦ 
μήτηρ καὶ γυνὴ ἦν. 

δ6. ΑΥ̓ΤΟΚΤΕΝΟΎΝΤΕ, αὐτοὶ 
" 
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. 58. ΜΟΝᾺ ΔῊ ΝῺ ΛΔΈΛΕΙΜΜΕΝΑ. μηδενὸς δηλονότι ἐπ:- 

κούρου ὄντος ἡμῖν. ἘῚ ΝΘΜΟΥ͂ ΒΙΑ ΨΗ͂ΦΟΝ ΤΥΡΑΝΝΩ͂Ν. εἰ 

τὴν γενομένην ψῆφον τῶν τυράννων τῇ τοῦ νόμου ἀνάγκῃ τοαραδαίημεν" 
φουτές:ν, εἰ τὴν ἐξεσΐαν τὴν ἐκ τῶν νόμων τοῖς τυράννοις ἑπομένην 'σα- 
ραθαίημεν. ΚΡΑΤΗ, τὰς βασιλείας. ΑΛΛ’ ἘΝΝΟΕΙ͂Ν ΧΡΗ. 
“πρῶτον μὲν ὅτι ἀδ)γενεῖς ἐσμὲν ἐκ φύσεως, καϑὸ γυνοίΐκες" ἔπειτα καὶ 
ὑπὸ τῆς τύχης ἀδϑενέςεραι, καϑὸ ὑποτεταγμέναι" παρὼ πὸ Εὐριπίδειον" 
(Μηδ, 267.) ' [ΘΙ ; 

Γυνὴ γὰρ τἄλλα μὲν φόδε πλέα, 
Κακή τ᾽ ἐς ἀλκὴν, καὶ βίδηρον εἰσορᾶν, 

ΚΑΤῚ ΤΩ͂ΝΔ᾽ ΑΛΙΊΟΝΑ. λυπηρότερα" λείπει δὲ τὸ; ὥςε ἀκούοιν 

ταῦτα, καὶ τὰ τούτων χείρονα. 

65. ΤΟΥ͂Σ ὙΠΟΙΧΘΟΝΟΘΣ. ἢ τὸν ἸΠολυνείκη; ἢ τοὺς χϑομίουρ 
δαίμονας" ττιϑανῶς δὲ κοὴ τῷ πρέποντος ἐφρόντισε" φησὶ γὰρ, ὅτι ἀπο- 

ὀργήσομοι τοῖς κατὰ χιΝονός. 
ἔχειν, ὅτι βίᾳ τσράσσω ταῦτα. ΤΟΙ͂Σ ἘΝ ΤΕΛΕΙ͂, τοῖς βασιλεῦσι. 
ΤΟ ΓᾺΡ ΠΕΡΙΣΞΑ ΠΡΑΣΞΕΙ͂Ν. γνωμολογικῷς ἀπαλλάτΊετοι" 

τὸ γὰρ παρὰ δύναμίν τι τοράτϊειν, ἠλίϑιον. , 

69. ΟΥ̓́Τ᾽ ΑΝ ΚΕΛΕΥΣΑΙ͂Μ᾽, τὸ τέλειον" οὔτ᾽ ἂν κελεύφαιμε:" 
τὸ δὲ ἑξῆς". οὔτε εἰ ϑέλοις τράτϊειν ἐμοῦ μέτα, ἡδέως ἂν δρῴης. Δαι- 

μόνιον δὲ τὸ ἦϑος' φησίν" οὔτε σε ἀναγκάσω" ἀλλ᾽ οὔτ᾽, ἂν ϑέλῃς, 
ἡδέως ἀνέξομιαί σου τὴν ἐπικερίαν. ΑΛΛ᾽ ΤΞΘ᾽ ΟΠΟΙΑ ΣΟΙ ΔΟ- 
ΚΕῚ. γίγνωσκε ὅποια σὺ ϑέλεις, τὸ τοείϑεῦϑοι τοῖς τυράννοις" ἢ τοι- 
αὕτη γενοῦ, ὁποίᾳ καὶ βόλει. ΚΑΛΟΝ ΜΟΙ ΤΟΥΤΟ ΠΟΙΌΥΎΣΗ. 

' ϑαπίοήσῃ τὸν ἀδελφό: ἀντὶ τοῦ, καλός μοι ἔςαι ὁ ὑπὲρ ἀδελφῶ δΝάναῖϊος, 

τοτές:!ν εὐκλεέςατος. 

74. ὉΞΙΑ ΠΑΝΟΥΡΓΗΣΑΣ᾽. δίκαια, μετὰ τιαυρῥγίος ἐργα- 
σαμένη; ὡς αὐτὴ λέγεις" ἐπεὶ τοροεῖπε' Τὸ γὰρ περισσὰ πράσσειν οὐκ 
ἔχει νοῦν οὐδένα. Ἢ οὕτως" ὅσια πρανεργήσασα, ἀντὶ τοῦ, εὐσεδῶς 
πάντα ἐργασαμένη. ΤΟΙ͂Σ ΚΑΤΩ, ΤῺΝ ἘΝΘΑΔΕ, γενναῖον κοὴ 

66. ΤΑΔΕ. ἤτοι τὸ μὴ ΤῸ ΘΝ 

67. ΤΟΙ͂Σ ΕΝ ΤΕΛΕΙ͂ ΒΈΒΩΣΙ. 

« Ν᾿ , , «᾽ν. Ὑ ᾽ 
ἑαυτὸς φονεύειν σστεύδοντες" ἢ γὺ κατ 
λλήλων δρμὰ, καϑ' ἑαυτῶν ἦν τῆς γὸ 

ΞΥΤΤΝΟΙΑΝ ΓΣΧΕΙ͂Ν. συγγνώμης 

αὐτῆς. φύσεως ἤσαν, ὠδελφοὶ τυγχά- 
γοντες. 

59. ΝΌΜΟΥ, τῷ «περὶ τῆς ταφῆς 
ὄντος, ἢ τοῦ ὀφειλομένα παρὰ τῶν. οἷ- 
κείων πρὸς τοὺς συγγενεῖς γενέσϑαι. 

60. ΠΑΡΕΞΙΜΈῈΝ, φαρεξέλθω- 
μεν» Γ ἀϑετήσομεν. 

ἤγεν τοῖς βασιλεῦσι" τέλος γὰρ τιμῶν 
ἢ βασιλεία, μεθ ἣν οὐκ ἔς! περαιτέρω 
χωρῆσαι. Ἵκέον δὲ, ὅτι παντὲς οἱ λο- 

γοποιοὶ τοὺς Ἐν τέλει βαίνοντας λέγεσι, 
τὸς περὶ τὸν βασιλέα. 

68. ΠΕΡΙΣΣΑ,; τολμηρὰ "ἢ δπὺν 
δύναμιν. 
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τοῦτο, εἰς ὑποϑήκας συντελοῦν τῆς μετὰ ταῦτα: ἐπιδημίας; ὅτι δεέϊ “εὖ τί- 
ϑέσϑαι μεμνημένον ἐκείν τοῦ χρόνου, κοὴ ὅτ: δέ! λόγον ὑποοχέῖν χάτω. 
᾿Επεμθέδληται δὲ ταῦτα τοῖς ποιήμασιν οὐκ ὠχρείως, εἰς ᾿εὐσέθειαν 
ποροτρεπόμενα. ΤᾺ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΕΝΤΙΜ᾽ ἈΤΙΜΆΣΑΣ ΕΧΈ. 
τὰ σψαρὰ ϑεοῖς τίμια Ἀἀνίραιζει τέτίμηται γὰρ “Φαρὰ ϑεοῖς, κοὴ ὅσιον 

γενόμιςαι τὸ ϑάπῖειν γεχρούς" "οἷς δὴν δεῖ νρηβουόνω ἢ τοῖς τοῦ 

Κρέοντος κηρύγμασί. 

80. ΣῪ ΜῈΝ ΤΆΔ᾽ ἊΝ ΠΡΟΎΧΘΙΟ. σὺ μέντοι ταῦτα προ- 
φασίξα" τὰς γὰρ προφάδεις. τὐδόχἄνας ἐκάλουν, ὡς ἢ Καλλίμαχος ἐν 
τῷ τρίτῳ τῶν Αἰτίων" 

᾿Αγρόνδε τοάσῇσιν ἐπὶ Ὡρυχάνηδιν ἐφοίτα. 

Ἢ, σὺ ταῦτα προθάλλϑ᾽ ἢ, σὺ μὲν τούτοις ἂν δαυτὴν σκεπάζοις. ἘΓῺ 
ΔΕ; ΔῊ ΤΆΦΟΝ. τοῦτο ἤδη τῆς τοροδυμίας αὐξητικόν. 

82. ΟἹ ΜΟΙ ΤἈΛΑΙΝΗΣ. Φιλόςξοργον ᾿ὰ ταύτης τὸ ἦϑος, ἌΡ 

εὐλαβές" δέδοικεν οὖν ᾽ὸ τε: τῇ ἀδελφῇ, νὴ ἀναθοᾷ περιπαϑῶς. 

88. ΠΌΤΜΟΝ. γράφετωι ΒΙΟΝ. 

86. ΟἹ ΜΟΙ ΚΑΤΑΥΔΑ. διὰ τότϑ δηλοῖ, ὅτι ἐφ᾽ οἷς ποιῶ ἀγάλ- 
λομοι" πᾶσιν ἂν ἀπάγγελλε αὐτά" ἅμα δὲ καὶ ἐφυθρίξει ἐ ἐν οἷς δοκεῖ 

αὐτῇ τροσχαρίξεδ)αι.. 
88. ΘΕΡΜῊΝ ἘΠῚ ΨΎΧΡΟΙΣΙ. ὃ ἐπὶ ἀδυνάτοις γεανιεύῃ, ὶὶ ἐπὶ 

ἀἰηδέσι τέρπῃ τὴν ψυχήν. 

80. ΟἿΚ ΜΑΛΙΣΘ᾽ ΑΔΕΙΝ ΜΕ ΧΡΗ. τῇ τῶν ϑεῶν ὁσίᾳ; διὰ 
τὸ ϑάπῆειν τὸν γεκρὸν, καὶ μάλιςα ἀδελφόν. 

60. ΕἸ ΚΑῚ ΔΥΝΗΣΗ Τ᾽ ἐν δυνήσῃ ἀρέσκειν" ἀλλ᾽ ἀμηχάνων 

κ᾿ ἀδυνάτων ἐ ἐρᾷς. 

91. ΟΤΑΝ ΔΗ͂ ΜΗ ΞΘΕΝΩ. ὅταν ἀδυνατήσω, τότε τταύσομαι" 
γῦν δὲ ἀναγκαῖον ἐπιχειρεῖν. 

92. ΑΡΧΗΝ ΔΕ ΘΗ͂ΡΑΝ. οὐδὲ ἐπιβάλλειν τοῖς ἀμηχάνοις καλόν 

ἐς ι. 

94. ΔΙΚΗ. ἀντὶ τοῦ, δικαίως, ὡς κοὴ ἡμεῖς ἔτι φαμὲν ἐν τῇ συνη- 
ϑείᾳ, βίᾳ, ἀντὶ τοῦ, βιαίως" ἣ ἣ ΠΡΟΣ τοῦ ΠΡΟΣΚΕΙΣΗ τῷ ΔΙ- 
ΚΗ συνάπϊεται; ἵν᾿ ἢ οὕτως: «πρὸς τῷ τῇ Δίκῃ ἀπέχϑεδναι» ὶ τῷ ϑα- 
νόντι δυσμενὴς ἔσῃ" καλῶς δὲ τὸ ΚΕΙΣΉ, ἵνα τὴν μετὰ ϑάνατον αὐτῇ 
ποροσγενησομένην τιμωρίαν ᾿αἰνίξητω. ΠΕΙΞΟΜΑῚΙ ΓᾺΡ ΟΥ̓́. οὐδὲν 

δεινὸν, φησὶ, πείσομαι, ὅπερ με τῆς εὐκλείας τοῦ καλοῦ ϑανάτε ἀποςε- 

78. ΟΥ̓Κ ΑΤΙΜΑ. τὰ τῶν 79. ΒΙΑ, αἰνογκη, ἢ ἀκεσιότητι 

Ἑων,  πολυτῶν. 

ω.2 
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ρήσει" ἀντὶ τοῦ, οὐδὲν τηλικοῦτον κακὸν πείσομαι, ὥςε μὴ οὐ καλῶς 
ἀποϑανεῖν. 

99. ΑΝΟΥ͂Σ ΜῈΝ ἘΡΧΗ. ἀνοήτως νὰ καὶ φιλοκινδύνως τεράτ- 
Τειφ᾽ εὐνοϊκῶς δὲ τῷ ϑανόντι. 

100. ΑΚΤΙῚΣ ἈΕΒΛΙΟΥ: σύγοδος τινῶν λον γερόντων, ἐξ ὧν 
ὁ Χορὸς συνέξηκε" μετάπεμπῖῆοι δὲ. ἐοίκασιν οὗτοι ὑπὸ τοῦ Κρέοντος γε- 
γενῆδ)αι!. ἐπεὶ καὶ τὰς τοροφάσεις τῆς εἰσόδα τῶν Χορῶν σιϑανὰς εἶναι 

δεῖ" καὶ ἐπειδὴ πκρϑόθων τῇ πρύμνας οἱ ΘΘηξαῖοι, κοὴ οἱ ἄριςοι 

φάγξε, τῶν ̓ Αργείων ἀνήρηντου, εἰκότως τατρχαρεῖρ εἶσι; κοὴ τῇ πεαρό- 
σῇ ἡμέρᾳ εὐχαριςοῦσιν. Ὅ δὲ λόγος" ὦ φίλη ἡμέρα «ρρὰ τὰς ττρόδ)εν 
ἡμέρας ἡμῖν φανεῖσα: ΤῸ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ. τὸ ΤΟ πρὸς τὸ ΦΑΝΕΝ, 
τὸ δὲ ἑξῆς" ὦ τῆς ἀκτῖνος τοῦ ἡλία φῶς" τὸ φανὲν ἡμῖν κάλλιςον τῶν 

δες ἀνδι γὸ ἡμερῶν' τοῦτο γὰρ προσληπίέον. ὦ ΧΡΥΣΕΑΣ ΑΜΕ- 

ῬΑΣ. ὦ ἀκτὶς, τῆς ἡμέρας ὀφθαλμός" ὁ δὲ νοῦς" ὦ καλλίςη ἡμέρα, 

ἐφάνην ἐν Θήβαις, βάντα τὸν ᾿Αργολικὸν σρατὸν τὸν λεύκασπιν πανσα- 
γίᾳ, τοτέςι σπάσῃ σάγῃ καὶ σχευῇ χρησάμενον, ὀξυϊόρῳ κινήρασαι ζας 

λινῷ φυγάδα.. ΔΙΡΚΑΙΩΝ ΡΕΈΘΡΩΝ. Δίρκη, κρήνη καὶ ποταμὸς 
Θηδῶν. ΛΕΥΚΑΣΠΙΝ. νὰ Εὐριπίδης" ἘλκΑΑς Φ 1134.) , 

Π Λεύκασπιν εἰσορῶμεν ἌΡΥΘΩΝ ξράτθιοι 

ΦΩΤΑ. ἥτοι τὸν ᾿Αδρογ φησιν, ἢ ἀφ᾽ ἑνὸς τὸ “σλῆϑος δηλοῖ. ΠΑΝ- 

ΣΑΓΊΑ, σὺν πανοπλίᾳ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΝ, ὑπὲρ τὸ δέον δραμόντα, διαὶ 
τὴν φυγήν. ΚΙΝΗΣΑ͂ΣΑ ΧΑΛΙΝΏ. οἷον παρασκυσσασα τῶν χα- 

λινῶν μετὰ σπεδῆς ἐφάψαδναι, διὰ τὴν ὀξυτέραν φυγήν. 

111. ΟΝ ἘΦ᾽ ἩΜΈΤΕΡΑ ΓΆ. ὅντινα ςρατὸν ᾿Αργείων ἐξ ἀμ»- 
φιλόγων νεικέων ἀρϑεὶς ἤγογγεν ὁ Πολυνείκης, οἷον ἀμφιλογίᾳ, χρησά- 
μενος πρὸς τὸν ἀδελφόν" διὰ βραχέων δὲ εἶπεν αὐτὸ, ὡς γνωρίμϑ οὔσης 

τῆς ὑποϑέσεως. ΑΡΘΕΙ͂Σ, ἐπαρϑεὶς εἰς ϑυμὸν κοὴ πταροξυνϑείς. ΝῈΪ - 

ΚΕΩΝ ΑΜΦΙΛΟΓΩΝ. ἢ τῶν ἀμφισθητησίμων, ἢ τῶν ἀμφιβολίας 

ἐμποιούντων. ΑἸΕΤΟΣ ΕἸΣ ΓᾺΝ ΩΣ. τὸ ἑξῆς" ὡς αἰετός. ΛΕΥ- 

ΚΗΣ ΧΙΌΝΟΣ ΠΤΕΡΥΤῚ. ὡς ἐκ χιόνος οὔσῃ τἸέρυγι, ἀντὶ τοῦ, 

λευκοτάτῃ. ΣΤΕΡΑΝΟΣ, ἐςεγασμένος λευκοῖς ὅπλοις" ἀλληγορικῶς 

δὲ τῦτό φησιν, ὡς ἐπὶ ἀετϑ" δηλοῖ δὲ, ὅτι λεύκασπις ἦν ὁ τῶν ᾿Αργείων 

ςρατός" λείπει: δὲ τὸ ὡς, ἵν᾿ ἦ, ὡς χιόνος" τὸ δὲ ΠΤΕΡΥΓῚ μεταφορι- 

κῶς ἐπὶ τῶν ὅπλων ἔλαθε. 

118. ΣΤᾺΣ Δ᾽ ὙΠῈΡ ΜΕΛΆΘΡΩΝ. ὡς ἀετὸς ΠΠολυνείχης κυ- 

πλώσας τὰς Θήβας ταῖς τῶν φόνων ἐρώσαις λόγχαις, ἀμφιχανὼν ἔδα" 

11δ. ΣΤΕΓΆΝΟΣ. λευκοῖς καὶ λαμπραῖς ἀσπίσι πιφραγμῖνος. 
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ἐνέμεινε δὲ τῇ μεταφορᾷ, ἘΒΑ. ἀντὶ τῶ, ἡτήϑη. ΓΈΝΥΣΙ. παρήλ- 
λαξε τὸ ὄνομα, τὰ χείλη τῷ ἀετξ, γένυς εἰπών. ΠΕΥΚΆΕΝΘ᾽ Η- 
ΦΑΙΣΤΟΝ. τὸν ἐχ τῆς πεύκης ἐγειρόμενον, ἢ τὸν τοϊκρὸν τοῖς τοῦτο 
πάχεσι. ΔΡΑΚΟΝΤΙ. ἐγεγόνει ὁ δράκων ἐξ ἔΑρεος κοὴ Τιλφώσης 
᾿Εριννύος" ἀπὸ δὲ τοῦ δράκοντος τὰς Θηδαίες δηλοῖ, ἐπεὶ δρακοντογενέϊς 

εἰσιν. “Ὁ δὲ λόγος τοιᾶτος" «τάταγος ἼΑρεος “ερὶ τὰ νῶτα τοῦ ἀετοῦ 

ἐτάϑη, τετές:, δραπετεύειν νῶτα αὐτὸν διδόναι πεποίηκεν ὑπὸ τῷ ἀν- 
τιπάλϑ δράκοντος" ὃς ἐποίησεν αὐτὸν τὸν δράκοντα δυοξερῶς χειρωϑδῆναι. 
ἸΠολέμιον δὲ ϑῶόν ἐξιν ὁ δράκων. πρὸς τὸν ἀετὸν, ὥς φησι Νίκανδρος" 
(Θηρ. 448.) τὸ δὲ ΑΝΤΙΠΑΛΩ ΔΡΑΚΟΝΤΤΗΙ,, ἀντὶ τὸ, ὑπὸ τῇ ἀν- 

τιπάλε δράκοντος, ὡς (Ἴλ. Χ,, 55) ᾿Αχιλῆ; δαμαδϑείς. Ἢ οὕτως" τῷ 
ἀντιπάλῳ δράκοντι τοσαύτη μάχη συνετάϑη, ἣ ἐποίησεν αὐτὸν μὴ δύνα- 

ὅδ! ἡμᾶς αραννμμεηω ἵνα ἡράνῶτά λέγῃ τὸν ̓ Αργείων ἐρατὸν, ὡς 

ϑανατηφόῤον, ἢ τὸν 1Πολυνείκη, ὡς αὐτὸν Θηδαῖον ὄντα. ᾿ 
120. ΖΕῪΣ ΓᾺΡ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΛΩΣΞΗΣ. τῦτο: κοινὸν, ὡς 

“πάντων τῶν ᾿Αργείων μεγαλαυχούντων, ἢ ἰδίᾳ. κατὰ ἹΚαπανέως" τὰ 

γὰρ ἑξῆς εἰς αὐτὸν μόνον τείνει. ΧΡΥΞΟΥ ΓΚΑΝΑΧῊΗΣ ὙΠΕΡΟ- 

ΠΤΙΑΣ. καὶ τὴν τοῦ χρυσοῦ φαντασίαν ὑπερθεδηκότας τῇ ἰδίᾳ ὑπερο-- 
Ψίᾳ' ὑπερήφανον γάρ τι ὃ χρυσός. Οδέ φασι λείπειν τὴν μετὰ, ἵν᾿ ἢ 
οὕτως" καὶ ἰδὼν αὐτοὺς τποροσνισσομένους μετὰ χρυσοῦ, κοὴ καναχῆς» 
κοὴ ὑπεροπίας, ὅ ἐςιν ὑπερηφανίας, οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλ᾽ ἐνεμέσησε τῷ 
κόμπῳ αὐτῶν" ἀεὶ γὰρ τοὺς κόμπες τῆς μεγάλης γλώσσης ὑπερεχϑαί- 

ρει. ΠΑΛΤΩ ΠΥ͂ΡΙ. τῷ κεραυνῷ τῷ ἄνωθεν παλϑέντι. ΒΑΛΒΙ- 
ΔΩΝ. μεταφορικῶς εἴρηται ἀπὸ τῶν δρομέων, ἀντὶ τῶν χρηπίδων τοῦ 

τείχες. ΑΛΑΛΑΞΑΙ, σαιωνίσαι" ἀλάλαγμα δέ ἐςιν ἐπινίκιος ὠδή. 
136. ΑΝΤΙΤΥΠᾺ Δ᾽ ἘΠῚ ΓᾺ ΠΕΣ. εἰς ἀντίτυπον δὲ, φησὶ, 

πῶμα ἔπεσε, διατιγωχϑεὶς ἄνωδ)εν κάτω, οὐχὶ “λάγιός. Τὸ δὲ ἀντί- 
τύπος, οὐκ ἀπὸ τοῦ τύπϑ, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ τύψαι συντέϑειται" αὐτὸς μὲν 

γὰῤ τὴν ἄνω φορὰν ἐδίωκεν" ὁ δὲ κεραυνὸς τὴν χάτω. Ὅτι δὲ ΤΑΝ- 

ΤΑΛΩΘΕῚΙ͂Σ σημαίνει τὸ διασειδ)εὶς, μαρτυρεῖ καὶ ̓Αγακρέων" Μελ- 

αμφύλλῳ δάφνᾳ χλωρᾷ τ᾽ ἐλαίᾳ τανταλίξει.  "Αχλώς" ἄνωθεν τυπεὶς 
ὑπὸ τοῦ κεραυνοῦ, κάτωϑδεν δὲ ὑπὸ τῆς γῆς διὰ τὸν κεραυνὸν γενόμενος" 
ὅτι τῷ Ταντάχῳ ἡ Σίπυλος ἐπικατεςράφη.. ΠΎΡΦΟΡΟΣ, «ῦρ φέρων 

ἐν αὑτῷ" ἢ ὁ τῦρ τοῖς τείχεσι τοροσάγων' ἢ πεπυῥακτωμένος ὑπὸ τοῦ 

124. ΣΤΕΦΑΝΩΜΑ, τὸν κύχλον Ξ δράκοντος ὀδόντων “σεφυκότι Καὲὸ- 

τοῦ ἄςεος. μείῳ λαῷ. 
126. ΑΜΦΙ ΝΩΤ᾽ ΕΤΑΘΗ. τὰ 136. ΑΝΤΙΤΎΠΑ, ἰνα ἥΐως, ΤΑΝ- 

ἡμέτερα ἐπέπεσε. ΔΥΎΣΧΕΙΡΩΜΑ ΤΆΛΩΘΕΙΣ, κολασϑεὶς, ἐκ μεταφο- 
ΔΡΑΚΟΝΤΙ, δυσκατέργαςος τῷ ὡκ ρᾶς τοῦ κολαζομένα Ταντάλυ. 
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κεραυνοῦ. ΤΟΣ, ΤΌΤΕΣ. ὡς ἐπὶ τυφῶνος καὶ καταιγιδώδος, τονεύματος;, 
ἐπέπνει τὴν! πόλιν ῥιπαῖς ἀνέμων; ΒΑΚΧΕΥΩΝ, ἐνθουσιῶν, τὰ; μέγαι, 
φυσῶν, καὶ ττνέων ὀργὴν, ὡς τὸ Μενάνδρα: ᾿Αλλὰ καὶ τν « «ΑΕ; 
Δ ̓ ΑΛΛᾺ: τὸ. ΕἸΧῈΝ οὐκ: ἔτι ἐπὶ ὑπο Καπανέῳς, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ '"Απ 

θξος". ὅτι ἔΑρης: βοηϑῶν ἡμῖν; «Οαυταῤκοῦ, τροπὰς ἐποιεῖτο, τῶν. πολεμίων! 

τοῦτο. δέ: φησιν, ὡσεὶ ἔλεγεν:, οὐδ τόπος ἀπήλλακτο ταραχῆς» ἀλλ, 

“ενταιχρῦι ὁμοίως. ἐξεφλέγετο ὁ ὁ πόλεμος. ΔΕΞΙΌΣΕΙΡΟΣ, κατὰ πὰ 

δεξιὸν φερόμενος κέρας" ἣ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἵππων τῶν ἐν τοῖς. ἅρ--. 
μᾶσι «οῤασμρόγτων; δ᾽ ἐςι, δεξιὸς Αρης. ἡμῖν γενόμενος ὁ κεραυνὸς, τὰ! 
ἀγὰδὸς ἡμῖν φανείς. ᾿Εδν᾿ δὲ ἡ ΔΕΞΙΟΧΈΤΡΟΣ, ἀντὶ. τοῦ,. γενναῖος, 

αὶ πεεριδέξιος. Αλλως. ΔΕΞΙΟΣΕΙΡΟΣ, ὁ δ γενναῖος". οἱ γὰρ ἰχυρὸὶ 
ἵπποι. εἰς τὴν δεξιὰν σειρὰν. ζεύγνυνται τοῦ ἅρματος. ᾿ : ΛΑ 

147. ΠΑΈΧΑΛΚΑ ΤΈΛΗ. δ᾽ ἐςι, τὰ ὅπλα: λοδρλομος ΤΟΙ͂Ν. 
ΣΤΥΓΈΡΟΙΝ. «ςυγερῶν φησι τῶν ἀτυχῶν". οἱ τοῖδτοι γὰρ ἀεὶ ςυγνοὶ. 
καϑεςήκασιν" οὗτοι δὲ, φησὶν, ἀλληλοκτονηϑέντες, οὐ διέκριναν τὴν" νί-- 
κην, ὥςε τοῦ ἡτ]ηϑέντος ἀνατεϑῆνωι τὰ ὅπλα. ΚΑΘ᾽, ΑΥ̓ΤΟΙ͂Ν. ἀντὴ- 

τοῦς κατ᾽ ἀλλήθδνι, ΔΙΚΡΑΤΕΙ͂ΣΞ. ΛΌΓΧΑΣ: ᾿ἀμφοτέρωϑεν. ἠκονή-- 

μένεις". ἢ ὅτι. ἀλλήλεις ἀπέκτειναν; καὶ ἣ ἑκατέρα, λόγχη “οὐκ κνν ἡμῖν 
ἀπεπέμφϑη, ἀλλ᾽ ἐκράτησε τῇ ἑτέρα. 

154. ΑΙ ΜΕΓΆΛΩΝΥΜΟΣ: ἡ ΩΝ τὐῤῥνωθοι βθδὰν ἌΝ- 

ἘΓΧΆΑΡΕΙΞΑ ΘΗΒΑ. ἀντὶ τοῦ, ἴσον αὐτῇ χαρεῖσα, ὡς ἀντίϑεος". 

ϑέλει δὲ εἰπεῖν, ὅτι ὅσον ἐφίλει τὴν Νίκην, αὶ ἡ Νίκη. αὐτὴν ἀντεφίλησε". 
πρὸς χαίρεσαν γὰρ αὐτὴν καὶ αὐτὴ χαρέϊσα ἤλϑέν" ἢ ἀντὶ τῶν κακῶν. 

χαρεῖσα. ἘΚ ΜῈΝ ΔῊ ΠΟΛΕΜΩΝ. τάνυ σιϑανῶς τὰ τῆς εὖ-- 

χῆς' ἐπιμνηδϑδέντες γὰρ δυογερῶν, πάλιν ἐπὶ τὰ κατ᾽ ἀρχὰς εὔφημα, 

τρέπονται. ΘΗΒΑΣ Δ᾽ ΒΛΈΛΙΖΩΝ. ἐξάρχοί δὲ ὁ Διόνγύσος, ὃ τὰς 

Θήξας ἐλελίϑων καὶ κινῶν ταῖς βακχείαις. ἸΆλλως. ΘΘΗΒᾺΣ Δ᾽ 
ΒΛΕΛΙΧΘΩΝ. ὁ κινησίχϑων" ἐλελίχϑονα δὲ τὸν Διόνυσόν φησι, διὰ; 
τὰς ἐν ταῖς βαχχείαις κινήσεις" ἣ τὸν τὴν γῆν σείοντα τὸ ἀναδακχεύον]α, 

ταῖς χορείαις. ὋὉ δὲ νϑς: ΘΟ ΘΗΒΑΣΞ ΒΑΚΧΈΤΟΣ, ὅ Θηδαγενὴς 

Διόνυσος, ὁ τῆς Θήθης πολίτης; ὁ ἐλελίχϑων, ἄρχοι τῆς χορείας. ἢ 

161. ἈΛΛ᾽ ΟΔῈ;Σ ΓᾺΡ ΔῊ ΒΆΑΣΙΛΕΥΣ ΧΩΡΑΣ: ἄριςα καὶ᾿ 
μεγαλοφρόνως διέσκεύαφτοι αὐτῷ ὁ Χορός" ἕτερος γὰρ ἂν ταῦτα «πρῶτον 

εἰσήγαγεν, ὅτι ἡμέϊς συνήχϑημεν. ὑπὸ Κρέοντος" 'χάριεν δὲ τὸ τωρῶτον᾿ 

1413, ἘΠΕΝΏΜΑ ΣΤΎΦΕΛΙ:-: λεύσαντες αὐτοὺς, ἀνεϑήκαμεν. αὐτῷ ̓ 

ΖΏΩΝ, ἐπέφερε ταράσσων. τὰ ἕπλᾳ αὐτῶν. 
147. ΤΡΟΠαιῷ, τῷ τροπὴν αὐὖ- 160. ᾿ΑΡΧΟΙ͂, ὠρχέτω τῆς, εμῷαι 

τῶν σοιήσαντι Διΐ ἡμεῖς γὰρ σκυ- χορείας, 
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μὲν εὐχὴν αὐτοὺς ποιήσαδϑοι" ἑξῆς. δὲ δηλῶσαι ὑπὸ τίνος συνηϑροίδϑη- 
σὰν. Ἰαρατήρεν δὲ ὅτι «πάντη: ἐπιμελῶς διωγίγνετάι» «δηλῶν ἡμῶν τὰ. 
πράγματα δ' ποιητὴς .ὥςε ἐσπάρϑαι: μὲν. αὐτὰ κοὴ πσαρακξδ)γα) ἑτέροις" 
προσώποις, πάντα δὲ δηλβόν)αι" καὶ τὸ τοῦ βασιλέως ὄνομιοι- εὐθὺς, παρᾳ-- 

τήρει: ΚΡΈΩΝ. Ὁ ΜΕΝΟΙΚΈΩΣ καὶ τὸ ΝΈΟΧΜΟΣ δὲ οὐκ ἔςιν 
ἀργὸν, ὅ ἐςι, νέος, νεωςὶ καταςαϑεὶς εἰς. τὴν ἀρχὴν νὰ τυραννίδα... Τὸ δὲ 

ἑξῆς" ἀλλ᾽ ἰδοὺ γὰρ Κρέων, ὁ ὁ νεωςὶ καινὸς βασιλεὺς τῆς χώρας γενόμε- 

γὸς, τῇ προσφάτῳ. ἀαρὰ -ϑεῶν αὐτῷ, δεδομένην ἐπιτυχίᾳ τοῦτο κατορϑώ- 

σας. ΣΥΝΤΥΧΊΑΙΣ; συναντήσεσι.. ΤΙΝΑ. ΔΗ: ΜΗΤΙΝΙΕΡΕΣ- 
ΩΝ; ἐν ἑαυτῶν κινῶν» Ἰχοὴ μεριμνῶν". ἐκ. μεταφορᾶξι τῶν; ἐρεσσόντων. 
ΣΥΓΚΛΗ͂ΤῸΝ ΛΕΣΧΗΝ. τὴν συγκληϑεῖσαν ἐξαίφνης ὁμιλίαν". 
ἐπειδήπερ᾽ μεταπεμψάμενος τοὺς! ἐντίμους; εἰς ἐκκλησίαν. συνήγαγε. 

ΠΡΟΎΘΕΤΟ ΛΕΣΞΧΗΝ;: μλύδυα ἀαωδια, ΠΕΜΨΑΣ,. μέϊα- 

ςειλάμενος... “01 ἘΚ ΡΕΡ ἘΤΝ 
-ἀδο ΠΟΘΛΛΩ ΞΆλῳ. τροπυκᾶς, ὡς ἐπὶ νεώς; ὙΜΑ͂Σ δ᾽ ἜΓΩ 

ΠΟΜΠΟΙΣΙ͂Ν. διὰ τῶν πομπῶν ὑμᾶς μετεκαλεσάμην, χωρὶς, ἃ ἁπάν-. 

τῶν; ἐξαυρέτως «πρὸς ὑμᾶς μόνον. ἀπεταλμένων. Ὁ δὲ λόγος ἐςὶ μὲν ἡ 
σημαντεκὸς τοῦ πράγματος, ἐςὶ δὲ καὶ τεχνικός" ἐγκωμιάξει γὰρ πρῶ- 

: τον αὐτούς:. ἀναγκαῖον δὲ τῷ «παριόντι -τρῶτον ἐπὶ πολιτικὴν ἀρχὴν, 
εὔνες. ἑαυτῷ καταςῆσαι. τοὺς ὑπηκόες" μετεπεμψάμην οὖν, φησὶν, ὑμᾶς, . 
εἰδὼς «ὅτι ἄνωθεν καρὸὴς ελάϊον αὶ Οἰδίποδα: εὐνοϊκῶς. εἴχετε: ὡς. δήπϑ καὶ 

τἰϑμπειὰι ΡΝ Θαϑακομέγωνς,. ὐϑηλδῖΩ δὲ διδ αι τούτων͵ καὶ τὴν δος. 

ΎΨ ΤΙ 

οὐχ γείᾳ: ᾿} 

ἔΏβ0,, ΚΑΤ’ ΒΑΕΧΈΣΕ ΕἾ Δνς οὐδετέραρ᾽ Ὁ κατ᾽ Ἡβαδχταὶ "καὶ συγ- 

γένειαν. ΑΜΗΧΑΝΟΝ͵ ΔΈ οἱ» μὲν: "Χίλωνι. ἀνατιϑέασι. τὴν γνώμην, 

οἱ δὲ ̓Βίαντι» ὅ ὅτι ἀρχὴ ἄνδρα δείχωνσων» εκ Ο 

185. ΜΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ. δέον γὰρ ἀρίςων ν βὀλευμάτων "δληε- : 
ὅγα!, κοὴ παῤῥησιάζεσθαι ὃ ἐν αὐτοῖς μὴ. ἀποδειλιῶντα. ΝΥ͂ΝΥΕ ΚΑῚ : 
ΠΆΛΑΙ. αὶ πρὶν ἥρξα, καὶ νῦν ὅτε ̓ ἐπὶ τὴν ἀρχὴν δ λύϑανν ᾿ 

103. ΟΥ̓́Τ᾽ ΑΝ ΦΙΛΟΝ ΠΟΤ᾽. οὐκ ἂν κτήσαιμι φίλον τῆς ἐμῆς" 
πόλεως δυσμενῆ. τῦτο δὲ εἰς ολυνείκη συντείνει. ἨΔ᾽, ἘΣΤΙΝ Η 
ΣΩΖΟΥ͂ΣΑ. ἡ “πόλις δηλονότι. ΠΛΕΟΝΤῈΣ ΟΡΘΗΣΞ. πορευό- 

μενοι" ἣ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν νεῶν. 

' 164, ἘΡΕΣΣΩΝ, ἀναλογιζόμενος, 176. ΟΤ᾽ ΟΥ̓͂Ν, ἐπεί, 

τρέφων. ΛΈΣΧΗΝ, βολήν. 196. ΟΡΘΗΣ, εὐτυχοῦς ὦ νὰν 
“170. ΠΟΜΠΟΙΣΙΝ, κήρυξιν, Ε- μένης... 

ἼΣΤΕΙΛΑ, μετεκαλεσάμην. 

ο 4 
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108. ἌΔΕΛΦΑ, ἴσα, ὅμοια" μέλλων. δὲ περὶ ἐδυίδν κηρύγμα-. 
τὸς λέγειν, μαρόψῳ χρῆται τῷ λόγῳ" δὰ ὥρδῆον μὲν ἐγκαμιξε τὸν. 

᾿Ετεοχλέα" ὕ ὀβέρον δὲ τέ ζονν τὸν ΤΙολυνείκη, αὶ δείκνυσιν αὐτὸν μΗΝὉ 
ἄξιον, καὶ αὶ τῆς τοιαύτης τιμωρίας. Ἢ 

“207. ΑΙΜΑΤῸΣ ΚΟΙΝΟΥ͂. ἀντὶ τοῦ, ἐμφυλίο" ἢ τοῦ ββοφρο : 
ἄμλξο: “παροξυντικὰ δὲ λίαν ταῦτα τῶν ἀκόντων. ε δ 

..212.. ἘΔΕΈΣΤΟΝ, βρωτόν. 

218.ἁ ΤΟΝ ΤΗΔΕ ΔΥΣΝΟΥ͂Ν. λείπει τὸ, μὴ ϑάπῆειν.: νομῷ 
ΔΕ ΧΡΗΞΘΑΙ͂. ἀντὶ τοῦ, ἔξες [σοι ὅπως ϑέλεις νόμοϑετειν. ᾿ 

221. ἘΚΟΠΟΙ, φύλακες" ἀντὶ. τοῦ, μελέτω ὑμῖν ἥ φυλακὴ" τῶν. 
εἰρημένων. ; 

222. ΤΟΥ͂ΤΟ ΒΑΣΤΑΖΕΙΝ. τῦτο τὸ φορῖίον" τὸ δὲ ἡρώων 
ἀντὶ τῦ, πσρόδγες" χρῶνται γὰρ τῇ πρὸ ἀντὶ τῆς τορός. 

225. ΤῸ ΜΗ ΠΙΧΩΡΕΙ͂Ν ΤΟΙ͂Ξ ΑΠΙΣΤΟΥ͂ΣΙΝ ΤΆΔΕ. 
λείπει ἡ διά" διὰ τὸ μὴ ἐπιτρέπειν μηδὲ συγχωρέϊν τοῖς ἀπειϑῦσιν" ἔλε- 

γον δὲ καὶ τὴν πειϑὼ, σίςιν. ; . 

“227. Ο ΜΙΞΣΘΟΣ Γ᾽ ΟΥ̓́ΤΟΣ. ὁ ϑάνατος δηλονότι. ΑΝΔΡΑΣ 
ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ. ἕνεκα κέρδους, καὶ ᾿ τοῦ ϑανάτα ἔνιοι καταπεφρονήκασιν" 
οἷον, ὑπ᾽ ἐλπίδων τοῦ διαφυγεῖν, καὶ ἷς τὸϊς ἐπικινδύνοις ἔργοις ἐκιχαψοῦϑιν : 

οὐ γὰρ προσεδόκα τινὰ τῶν οἰκείων τοῦτο ποιήσειν" ϑήλειαι γὰρ᾽ ἦσαν. 

"2290. ΟΥ̓Χ ὉΠῺΣ ΤΑΧΟΥΣ ὙΠ0.. οὐ τοῦτο λέγω; ὅτι μετὰ; 
σπεδῆς ἀδομαϊνὰν πρὸς σὲ υὐνρόβενμαι πϑλλάκις γὰρ ἐπὶςὰς ἔδογο: ̓ 

σάμην, πότερον ἔλθω τρὸς σὲ, ἢ μή. ἘΠΙΣΤΆΣΕΙΣ, ἐνξάσεις. ̓ 

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΝ, ὑποςροφήν. Ξτιλοῦν 

“234. ΤΆΛΑΣ ΤΙ ΧΏΡΕΙΣ. ταῦτα ἧ ψυχή μου παρήνει. ὉΙ 
ΜοΟλΩ͂Ν: ἀντὴ τῷ, οὗπερ: ΟΥ̓Κ ΑΛΡΎΝΗ, οὐ τιμωρηϑήσῃ.. 

237. ΗΝΥ͂ΤΟΝ ΣΧΟΛΗ ΒΡΑΔΥ͂Σ. γράφεῖαι ΤΑΧΎΣ. καίτοι 
ταχὺς ᾧν, βραδέως ἤνυον τὴν ὁδόν." ὲ 

240. ΚἘΙ ΤῸ ΜΗΔῈΝ ἘΞΈΡΩ. καὶ εἰ ἜΡΙΝ σοι τερπνὸνς 

227. Ο ΜΙ͂ΣΘΟΣ. ὁ μιδδὸς τῆς 02: ἘΦΑΓΝΙ͂ΣΑΙ,. ἐπὶ ὶ τῷ τάφῳ 
ἐπειϑείας, τὸ ϑανεῖν. ὙΠἔοΡν᾿ ΕΔΠΙ- ὁσίως ποιῆσαι. 

ο 204. ΔΕΓΩ. τοῦτο τὸ λέγω πρὸς 
σὸ ἐκκεκηρύχϑαι συναπἥέον. 

214. ΠΡΟΕΞΟΥ͂Σ᾽ ΟἹ ΚΑΚΟῚ 

ΤΩΝ ἘΝΔΙΚΩΝ, ἕξεσι “πρὸ ᾧ ὃδι- 
καίων ἐνταῦϑα:γὸ τὴν πρὸ σύναπῆε: 

224. ᾿ΑΛλλΔο. οἱ μεγαλογραφοῦν- 
τες τὸ ΑΛΔΟ, μεγάλως ὠγνοθντες 

ληρεῖν παρ ἄλλων ἀκούεσιν. 

ΔΩΝ. ἐλοτίζοσι )», ὡς ἴσως ἂν λώ- 

ϑοιεν, ΔΙΏΔΕΣΕΝ. φωραϑέντων τῶν 
«-ανούργων. 

220. ΟΠΩΣ, ὅτι. ΔΥΣΠΝΟΥ͂Σ, 
ἀδιμαίνων. Ὁ 

236. ΑΛΓΥΝΗ͂; λυπηϑήση τιμω- 
ρηϑείς. ἙΔΙΣΣΩΝ, καταὶ νοῦν φρέτ΄. 
φων. 
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λέξω. Ἢ οὕτως" εἰ κοὴ τὸ μηδέν σοι μέλλω λέγειν’ καὶ γὰρ ἐκ τοῦ 
εἰπεῖν καὶ συγῆσαι, οὐδὲν ἄλλο λείπετοι, ἢ ϑανάτῳ με. κολάξεσϑοι. 
᾿Ακόλεϑον δὲ καὶ τὸ ἑξῆς διανόημα" ἐλπίζω γὰρ ὅτι οὐδὲν ἄλλο πάϑοιμι, 

ἢ τὸ μόρσιμον, ὥςε ἐδέν μοι χέρον ἀποβήσεϊαι ἐκ τὸ ἐπᾶν. ΤΗΣ ΕἰΛ- 
ΠΙΔΟΣ ΓᾺΡ. ὑπὸ γὰρ τῆς ἐλπίδος νενικημένος ἐλήλυϑα.. 

247. ΚΑ᾽ ΠΟΦΡΑΓΝΥ͂ΞΑΙ ΚΥΚΛΩ. κύκλῳ σαυτὸν γμέρφα, κα 
ἢ αὐτὴν τὴν πρᾶξιν. 

250. ΟΥ̓ΚΟΥ͂Ν ἘΡΕΙ͂Σ ΠΟΤ᾽. τοῦ ἀγγέλε περιπλέκοντος τὸν 

λόγον, καὶ εὐλαθεμένε σημῆναι τὸ πραχϑὲν, ἐπιϑυμῶν ὁ Κρέων ἀκοῦσαι, 
εὔελπιν αὐτὸν ΘΌΝ, ὡς ὅτι οὐδὲν πείσεται" ἐ γὰρ ἀπειλεῖ κἐλεύων εἰ- 
πεῖν, ἀλλά φησιν, ὅτι δηλώσας τὸ γε τε ἄπιϑι ἀδῶος" δίδωσιν ἂν ὃ 

ἀνδράσι βασὶλικοῖς τὸ ψεύσαδγαι διὰ τὸ χρήσιμον. 

252. ΔΙΨΙΆΝ, ξηράν. “ΚΌΝΙΝ ΠΑΛΥΝΑΣ. βαλὼν, ἢ λεπ]ύνας 

τὴν λεγομένην χυτὴν γῆν. 

256. ΔΙΚΕΛΛΗΣ, πελέκεως, ἀξίνης. ΣΤΥΦΛΟΣ, σκληρά. ΑΡ- 
ΡΩΞ, μὴ ἐσχισμένη. ἘΠΗΜΑΞΕΥΜΈΝΗ, ἐσκαμμένη.. ΑΛΛ᾽ Α- 
ΣΗΜΟΣ ΟὙΡΓΑΤΗΣ ΤΙΣ ἮΝ. ὁ τῶτο ἐρίασάμενος; δινωρὺς ἢ ἦν" 

ἐχπλῆξαι δὲ αὐτὸν βούλεται, ὡς ὅτι ἔκ τινος τῶν κρειτ]όνων γέγονεν. 

76}. ΤΥΜΒΗΡΗΣ ΜῈΝ ΟΥ. ΛΕΠΤΗ Δ᾽ ΑΓῸΣ. οὐ κατὰ 
βάϑος ἡ ἦν τεϑαμμένος, ἀλλ᾽, ὡς ἔτυχε, ἐπιβεθλημένη ἡ ἦν ἡ ἄμμος τοῦτο 

δὲ ἐ ἐποίησεν. ὁ ϑάψας γόμε μον οἱ γὰρ βὰν ἐροῦντας ἄταφον, καὶ μὴ 

ἐπαμησάμενοι κόνιν, ἐναγεῖς δἶναι ἐδόκεδν" ὦ ὥσπερ οὖν τὸ τῆς ἀσεβείας ΠᾺ 
ἔγκλημα φεύγων, λεπΊὴν κόγιν ἐπίχέει τοῖς γεχροῖς. οὕτως ἦν αὶ ἐπάνω ̓ 

τῇ [Πολυνείκδς" ἡ τοῦτο δὲ ἡ Απιγῶς καϑαρσίων ἕ ἔνεχα φέκοίηται- 

λόγος δὲ, ὅτι Βουξύγης ᾿Αϑήνῃσι κατηράσατο τοῖς τερισρῶσιν ἄταφον 

σῶμα. 
266. ΦΎΛΑΞ ἘΛΕΓΧΩΝ ΦΎΛΑΚΑ. ἐπεὶ ἐκ διαδοχῆς αἱ φυ- 

λακοὴ γίγνονται» ρα. εἰς τὴν τίνος βολροσμ ἐγεγόνει ΕἸΣ ΓᾺΡ 

ΤΙΣ ἮΝ ἙΚΑΣΤΟΣ. ἕκαςος μὲν γὰρ τὸν τολησίον ἐδόκει τσεπρα:- 
χένω! ἀκριξῶς δὲ αὐτὸν κατελέγχειν οὐκ ἠδύνατο. 

270. ΜΥΔΡΟΥ͂Σ ΑἸἹΡΕΙΝ. εἰώϑασι γὰρ οἱ ὀμνύοντες ταῦτα ποι- 
εἶν" μύδρες γὰρ αἴροντες ἐπαρῶνται μένειν τὰ ὅρκια, ἕως αὐτοὶ φανῶσι, 

230. ἘΝΊΚΗΣΕΝ, ἃ ἄρισον ἰφάνη. τριμμένη. 
240. ΤῸ ΜΗΔΕΝ, ὅ' ὅπερ αὐτὸς ἐκ 250. ὉΠΩΣ, ἐπεί, Ο ΠΡΩΤΟΣ, 

ἀποδέχη. ὃν κατ᾿ ἀρχες «-ροὐξαλόμεϑα φυλάώσ- 
258. ΚΑ ΦΑΓΙΣΤΕΥ͂ΣΑΣ, «σερὶ σειν, 

ἐκεῖνον καϑοσιώσας. 268. ΕἸΣ ΗΝ ΕΚΑΣΤΟΣ, ἑ ἐν ταῖς 
257. ἘΠΗΜΑΞΕΎΥΎΜΕΝΗ, τι- ἢ ἄλλων ὑπονοίαις. 



284. ΕΠΞ ΤῊΝ ᾿ἈΝΤΙΓΟΝΗΝ: 

κ ῥπῖδσιν αὐτοὺς εἰς ϑάλασσαν, ὅπως μῶν «αἰώνιο τὰ; ζάννῶριν,--. δ᾽ ὧν 

δ᾽ μοδεαμρινκῷ 
δος Φωκάίων μέχρις κε μένῃ μέγας »»Ὸν βηδδρ οὐΨ φο θομῳ 

Κῶὼ εὐ τοῦ δὲ᾿ διωπορευόμενοι" ὥμνυον. Αλλως" ἕτοιμοι ἦμεν σάσδρ 

βασάνες ὑπομένειν πρρὸς: ἔλεγχον" εἰώϑασι δὲ ὀμνύοντες κοὴ τίξεις δι-" 
δόντες μύδρες βαςάξειν, κοὴ. τοῦρ ὑπερθδαίνειν" τοὺς γὰρ μὴ ἐνόχες τῷ 
᾿ἁμαρτήματι ᾧοντο καὶ ἐν τούτοις μὴ ἀλγεῖν. λον, ΝΟ 
σίδηρος. 

274. ΤΕΛΔΟΣ Δ᾽ ΟΤ᾽ ΟΥ̓ΔΕΝ. τὸ ἑξῆς" ὅτε δὲ ἐρευνῶσιν ἡμῖν, 

οὐδὲν. πλέον τέλος. ἐφαίνετο. 
281. ΠΑΛΔΟΣ ΚΑΘΑΊΡΕΙ. ἀντὶ τοῦ, καταλαμβάνει, ὦ ὥρε ὑΣ Τα 

γεῖλαί σοι. ΤΟΥ͂ΤΟ ΤΑΤΑΘΟΝ, ΛΑΒΕΙ͂Ν. ἐπειδὴ εἰς. τὰ ἀγαϑὰ: 
᾿ κλήρθς βάλλϑοιν, ἐν ἤϑει τοῦτό φησι" καὶ εὔχληροι γάρ τινες λέγονϊαι, 

285. Ἡ ΞΎΝΝΟΙΑ ΒΟΥΛΕΥΈΕΙ. πάλαι ἣ σύννοιά μοι βελεύε-. 

τοι "ἡ οἴετοι; μὴ κα, ϑεήλατόν ἐ ἐςι τὸ πρᾶγμα. 

486, ΜΕΣΤΩ͂ΣΑΙ, «ληρῶσαι. ἈΝΟΥ͂Σ. ΤΕ ΚΑΙ ΤΈΡΩΝ.. 

ἐναντίον γὼρ ἣ ἄνοια τῷ γήρα. (Ὁ ΞΌΝΗΣ 
291: ̓ ΑΜΦΙΚΊΟΝΑΣ. τοὺς ἀμφοτέρωϑεν ὑπὸ κιόνων. βαραζομένες. 

ναούς. 
“206. ἜΡΡΟΘΟΥ͂Ν᾽ ΕΜΟΙ, ἡ ἠρέμὰ ̓ ψίϑυρίφονῆες ὕθριφόν με. ΚΡΥ- 

ΦΗ᾽ ΚΑΡᾺ ΣΕΙΌΝΤΕΣ. οἷον μὴ πειϑόμενοι τοῖς ἐμοῖς χηρδ μασιν. 

ΟΥ̓Δ᾽ ὙΠῸ ΖΥΓΏ. ἡ, 
μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ὑποφυγίων τῶν μὴ ̓ βαλομένων ὑ ὑπὸ τὸν ζυγὸν ἀνὰ ͵ 
ταῦτα, φησὶν, ὑπ᾽ ἐκείνων πράτῆεται τ τῶν ̓ βυυλομένων ἴχάεν σαλεῦσαι ̓ 

; τὴν ἡμετέραν ἀρχήν. 

200. ΕἸ ΤΩ͂ΝΔΕ ΤΟΥΤΟΥ͂Σ. ἀπὸ τούτων, φησὶ; τῶν » δυσὰρδ:᾽ 
φούντων μοι τοῖς κηρύγμασιν, οἱ φύλακες μισϑὸν λαβόντες, ἔϑαψαν τὸν. 
νεχρόν, ΠΑΡΗΓΝΈΝΟΥΣ, ἠπατημένϑς. : 

308. ΜΙΣΘΑΡΝΟΥΝΤΕΙΣΞ, μισϑὸν λαθόντες. Ε ΑΝ: : ἀντὶ. 
τοῦ, ἐτιμωρήϑησαν.. ΧΡΌΝΩ ΠΟΤ᾽ ἘΞΕΠΡΆΞΑΝ. ἀντὶ τοῦ; φὰ- 
νεροὶ ἔσονται καὶ τηιωρῆϑηρ ὀντᾶι, ν 

μόνον συνήνεν μοὶ; οὐχ οὕτω διακείμενοι. 

ΩΤ 

281. Τ᾽ ΑΓΑΘΟΝ, κατ᾿ εἰρώνριαν, ϑυσίας ὕμνες, ΔΙΑΣΚΈΔΩΝ, συγ- 

287. ΑΝΟΥΣ ΤῈ ΚΑΙ ΓΕΡΩΝ, 

οὗ γὰρ «προσήκει τοῖς γέρεσι μωραΐ- 

γείν, 

201. ἘΚΡΥΠΤΟΝ, ἐν τάφῳ, ΑΜ- 
ΦΙΚΊΙΟΝΑΣ, τοὺς ἐν κύκλῳ κίοσι περι» 

φιλημμένες.. 
293. ΝΟΜΟΥ͂Σ.. τὸς: περὶ τὰς 

χύσων. 

2908, ΛΟΦΟΝ, Σὲ τράχηλον, ΣΤῈΡ- 
ΓΕῚΝ ἘΜΕ, ὑπομένειν ἐμὲ, ἤ ὑγδν ἃ 

ἐγὼ ϑεσαίζω. 
808. ΕΞΆΝΙΣΤΗΣΙΝ: ὑπὸ τῶν 

δυνατωτέρων ἐξελαυνομένας ἢ "ἐξάγει: 
εἰς ἐμπορίας, ς 



ΕῈΞ ΤῊΝ ἈΝΤΙΠΌΝΗΝ, 238 

310. ᾿ΑΛΛ ΕἸΠΕΡ ΓΣΧΕῚ. ΖΕΎΣ. ὅ ἐςιν, εἰ τιμῶ. αὶ σέβω «τὸν; 
Δία, κοὴ μὴ ἐπιορχῶ αὐτόν. ΟΥ̓Χ ὙΜΙ͂Ν ΑΔΗΣ ΜΟΥ͂ΝΟΣ ΑΒ: 
ΚΕΣΕΙ. οὐκ εὐθὺς ὑμᾶς, τῷ. “Αδῃ. παραδώσω, ἀλλὰ τιμριβίαις κρεμα- 
φαῖς; παραδοὺς, βαρύτερον τὸ ξῇν τοῦ ϑανῶν ὑμῖν ἀπεργάσομοι:- πἰδρὰ 
τὸ. ἀναρυ (Ἴλ, Β. 802.). ; 

ν οὔ: οἱ. ἔπειτα. 

, τος ἼἌρχιον ἐσσεϊτοι φυγέειν. κύνας ἠδ᾽ οἰωνός. 

315. ΤΉΝΔΕ ΔΗΛΩΣΗΘ᾽ ὙΒΡΙΝ, ὁμολογήσητε. ταύτην. τὴν: 
καταφρόνησιν. [Ν᾿ ΕἸΔΟΤΕΣ. ΤΟ. ΚΕΡΔΑΙΝΕΙ͂Ν: ἵνα ρα μλενα 

᾿ ὅϑεν δεῖ κερδαίνειν» τὸ λοιπὸν. ἐκεῖνᾳ ὡρπάξητε. 

821. ΠΕΙΝ ΔῈ ΔΩΣΕΙ͂Σ. ἐππρόθας κοὴ ἐμοὶ εἰπῶν, ἢ, ἀπ-- 
έλϑθω ; 

322. ΟΥ̓Κ ΟΙΣΘΑ: ΚΑΙ ΝΥΝ, ἄπιϑι" ὰ γῦν. ΟΜ πὶ δ 

μοι εἶ. 

824. ΡΥΘΜΙΖΕΙ͂Σ. χηματίξεις, ᾿ἰλαυνλριθαι , 
ζος Ὦ. ἌΡΩΝ; ̓ Ὰ ΑΝΙΑ. συνετῶς. ὑπὲρ. τῶν ἀγγοϑένσωνάποος 

γίσατο, ὡς οὐκ ὧν αἴτιος. τὴς 

8326. ΛΑΛΗΜΑ. τὸ τερίτριμμᾳ. τῆς (ἀγορᾶς, οἷον Ἀδαι παρα 

327. ΟΥ̓ΚΟΥ͂Ν ΤΟΔ᾽ ΕΡΓΟΝ, ἀντὶ. τοῦ, οὐδέποτε ἐθληάρῃξα. 
820. Η ΔΕΙ͂ΝΟΝ. δεινὸν τῦτό ἐς! τὸ, ψευδῆ ὑ ὑπονοεῖν" οὐκ ἔς, γὸρ 

τὴν δόξαν ἐκείνων μεταςρέψαι. ἥ 

880.. ΚΟΜΨΕΥΕ, ΝΥΝ ΤῊΝ ΔΟΞΑΝ, σεμνολόγει, τὴν δόκησιν, 

} σεριλάλει' χκομψοὺς. γὰρ ἔλεγον, οὺς νῦν ἡμεῖς. πιερπέρρε, ὦ τρλυλάλϑρ, 

φαμέν. ἘΠ. ΔΕ; ΤΑΥ͂ΤΑ. ΜΗ. τὸ, ἑξῆς" εἰ δὲ μὴ φανεῖτέ μοι τοὺς. 

ταῦτα δρῶντας. ΤΑ ΔΕΙ͂ΝΑ. ΚΕΡΔΗ. “γράφεται ΤΑ ΔΕΙ͂ΛΑ, ἀντὸ 

τοῦ, τὰ κακά". ἀπὸ τῇ, τοὺς δειλοὺς εἶναι, ἀρχρείῃς- 

334. ΤΟΥ͂ΤΟ ΓᾺΡ ΤΥΧΗ ΚΡΙΝΕΙ͂. ἀπιὼν ὁ ϑεράπων καθ ἑ ἑαυ-" 

τὸν ταῦτά φησιν". οὐ γὰρ δυνατὸν τρὸς τὸν Κρέοντα ταῦτα; δφέγθϑαΓ 

ὡς αὶ. ἐν τοῖς ἹΚωμικοῖς. ᾿ 

338. ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΔΕΙ͂ΝΑ, ἐν οχήματι εἶπεν ἀντὶ τοῦ" δῦ. δλξε 
ὄντων τῶν δεινῶν, οὐδέν ἐς τιν ἀνϑρώπϑ8 δεινότερον. ΤΟΥ͂ΤΟ ΚΑΙ ΠΟ-. 

ΛΙΟΥ͂. τοῦτο τὸ γένος τῶν ἀνϑρώπων. ΠΕΡΙΒΡΥΧΙΟΙΣΙ, τοῖς ἠ- 
χώδεσιν" ἣ τοῖς καλύπΙδσι τὴν ναῦν" τοῖς γὰρ ἐν τοιαύτῃ ὥρᾳ τοῦ ἔτους 

πολέεσι μονονθχὶ διὰ τὰ κύμαϊα φέρεται). ἡ ναῦφ' ἢ τοῖς κυμαϊίξεσι τὴν 

ἘΠ 

8328. ἘΝ ΤΟΙ͂ΣΙΝ ὩΣΙΝ, ἐπι-. ματεύων, 
“πολαίως λυπῇ, ἢ εἰς βάϑος ; ..382. ΤΑ. ΔΕΙΔᾺ, τὰ, κακὰ -καὶ- 

825. Σ΄ ΑΝΙᾺ ΤᾺΣ ΦΡΕΝΑΣ, ἀπρεπῆ. 
μέρος τὺ ὅλον. 338. ΔΕΙΝΑ, σοφὰ καὶ ποανοῦρ- 

390, ΚΟΜΨΕΥΕ, σεμνολόϊει. γιως-. γα. ΔΕΙΝΌΤΕΡΟΝ, σοφώτερον, 
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ναῦν" τὸ μὲν ΨΩ χκαϑόλε κεχρυμμένον ὑπὸ ὕδατος, ὑποβρύχιόν ἵν: 

Ὅμηρος" (δ. Ε;. 819.) ὭΣ 
Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρυχα ϑῆκε πολὺν χρόνον. εἶ: 

τὸ δὲ ἕτερον, ϑνριϑρύχον γε ομμ ΘΕΩΝ ΤῈ ΤΑΝ ὙΠΕΡΤΑ- 
ΤΑΝ, τοῦτο ὡς ἐν πσανεργίᾳ οὐ δεῖ ἀκούειν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἐπίνοιαν αὖ-- 

τῶν" εἰ γάρ τις καϊαμάϑοι «σῶς ἐπενόησαν τὸ ἀροτριᾷν ἢ σπείρειν, ϑαυ- 

μάσειεν ἄν. ΑΠΟΤΡΥΈΤΑΙ, γεωπονεῖ, ἢ ἀποοχίξδει τὴν γῆν" καϑότι 
ἐν τῷ ἀροτριᾷν σχίζει κοὴ δαμάξει τὴν γῆν. ΠΑΛΛΟΜΕΝΩ͂Ν. γρά- 
φετα ἸΛΛΟΜΕΝΩΝ, καὶ περικυκλούντων τῶν ἀρότρων ἔτος ἐξ ἔτες. 
ΠΠΕῚὩ ΓΈΝΕΙ ΠΟΛΕΥΩΝ. Ὅμηρος" (Ἰλ. ΚΕ, 

8352.) ᾿ 
ταῖς ἡμιόνοις. 

αἱ γάρ τε βοῶν ποροφερές ἐραί εἰσιν 
Ἑλκέμεναι νειοῖο βαϑείης πηκτὸν ἄροτρον. 

Τινὲς δὲ ἵπποις χρῶνται εἰς ἀροτριασμόν. 

360. ΑΜΦΙΒΑΛΩΝ ΑΤῈ]. περιβαλὼν τοῖς δικτύοις ἀγρεύει. 

ἘΝΑΛΙᾺΝ ΦΥΣΙΝ, τοὺς ἰχϑύας. ΣΠΕΤΡΑΙΣΙ ΔΙΚΤΥΟΚΛΩ- 

ΣΤΟΙ͂Σ. τοῖς σχοινίοις, τοῖς εἰς δίκτυον κεκλωσμένοις, οἷς συγκλείεσι͵ 

τὰ δίχτυα ἀπὸ κοινοῦ δὲ τὸ ΑΜΦΙΒΑΛΩΝ ΑΓῈΈΙ. 

855. ΚΡΑΤΕΙ͂ ΔῈ ΜΗΧΑΝΑΙ͂Σ. καϑολικὸν τοῦτό φησιν; ὅτι ἐν 
ξώοις ὃ ἄνθρωπός ἔς! ϑυχυμήκιάνος κοὴ τἀ τω καὶ Θιώρσος 

(Εἰδ. νε΄. 88.) ἽΞορόν τι χρῆμ᾽ ὥνϑρωπος" ἐπεὶ δὲ ἀνὰπέρω εἶπεν, ὅτι 
“περιγίγνετοι “πάντων τῶν ϑώων ὁ ἄνϑρωπορ; ἐνταῦϑα τὸ ΜΗΧΑΝΑΙ͂Σ 

«ροσέϑηκεν ἐπὶ τῶν τιϑασσευομένων" οὐ γὰρ μόνον κρατῆσαι δύνατος, 

ἀλλὰ κοὶ τιϑασσεῦσαι. ΑΜΦΙΛΟΦΟΝ ΖΥΓΟΝ. ἀντὶ τοῦ, τσερι-᾿ 

βαλὼν αὐτῷ ξυγὸν ποερὶ τὸν λόφον, ὑπάγει. Ἡ ΑΜΦΙΛΟΦΟΘΝ, τὸν 
ἀμφιζρόρργλων;, τὸν ΟΝ συνέχοντα τοὺς λόφες τῶν ὑποξυγίων. 

Καὶ λείπει ἣ ὑπό" ὑπὸ ξὐγὲν ἃ ἄγει. 
860. ἩΒΕΈΛΕΝΙ τὴν ἀυϑρωχθὴν διάλεξιν. ἨἩΝΕΜΟΕΝ ΦΡΟ-᾿ 

ΝΗΜΑ, τὴν ρὶ τῶν μετεώρων φιλοσῤῥίωνς ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ͂Σ ΟΡ- 
ΤᾺΣ, τὴν τῶν νόμων ἐμπειρίαν, δ᾿ ὧν τὰ ἄςεα νέμονται, ὅ ἐς! διοικᾶν- 
ταὶ. ΔΥΞΑΥΛΩ͂Ν, δυσχερῆ τὸν ἐπαυλισμὸν «ποιούντων. ΑἸΘΡΙΑ, 

8384. ΠΕΡΙΦΡΑΔΗΣ, σοφὸς καὶ 342. ΠΕΡΙΒΡΥΧΙΟΙΣΙ, σερισ- 
σῶς ἢ κύκλῳ ἠχοῦσι. “σερίνως. 

348. [ΠΠΕῚΙὩ ΓΈΝΕΙ. οὐ γὰρ 300. ΦΘΕΓΜΑ, τὴν ἑπτορικήν: 
μόνον βεσὶν, ἀλλὰ ἢ ἵπποις ἐν ἑτέροις 

«τόποις ἀρϑσιν, ὥσπερ καὶ ἀλῦσιν. ΠΟ- 

ΛΕΥΟΝ, ςρέφον, βωλοκοπᾶν. 

340. ΚΟΥΦΟΝΟΏΝ, κούφως καὶ 
ταχέως Φερομένων, 

ἩΝΈΜΟΕΝ ΦΡΟΝΗΜΑ, τὴν φιλο- 
σοφίαν, τὴν, ἀέρος δίκην, τοῖς ποολλοῖς 

ἀκατάληπῆον. ΑΣΤΥΝΟΜΟΥΣ ΟΡ- 
ΓΑΣ, τὰς ἐν τῇ τόλε; τῶν νόμων δί-. 
κας. ἘΔΙΔΆΞΑΤΟ, ἐφεῦρεν" χρῶδαι 
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ψυχρά. ΔΎΣΟΜΒΡΑ ΦΕΥΓῈΙΝ ΒΕΛΗ͂. εὐαίδνητός ἐς! καὶ οἶκο- 
δομημάτων. ΠΑΝΤΟΠΟΡΟΣ. εἰς πάντα μηχανὰς ἐξευρίσκων, καὶ 
ἐπ᾿ οὐδὲν ἄπορος τῶν μελλόντων, ϑανάτα μόνον οὐχ εὗρεν ἴαμα. ΝΟ- 
ΣΩΝ Δ᾽ ΑΜΉΧΑΝΩΝ ΦΥΓᾺΣ. ὡς ἰατρικὴν ἄκστν, γυμναςικὴν, 
καὶ τὰ ὅμοια" ταῦτα δὲ οὐκ ἂν πριν ζῶον μηχανήσαιτο. ΣΎΥΜΠΕ- 

ΦΡΑΣΤΑΙ, ἐπινενόηκε ἡὸ γιγνώσκει. 

371. ΣΟΦΟΝ ΤΙ ΤῸ ΜΗΧΑΝΟΕΝ, τὸ μηχανόεν τῆς τέχνης 

σοφὸν ἔχων" ὅ ἐς, τὸ μηχανόεν τῆς ἐπιτεχνήσεως σοφὸν ἔχων, ὡς οὐκ 
ἄν τις πτροσδοκήσειεν, οὐ μίαν ὁδὸν βαδίξει τὴν ἐπὶ τὰ ἀμείνω" ἀλλὰ 
ποτὲ μὲν ἐπὶ τὰ ἀγαϑὰ φέρεται, ποτὲ δὲ ἐπὶ τὰ χείρω. ΝΟΜΟΥ͂Σ 
ΠΑΡΕΙΡΩ͂Ν ΧΘΟΝΟΣ. ὁ τληρῶν τοὺς νόμες νὰ τὴν δικαιοσύνην, 
ὑψίπολις γίγνεται, ὅ ἐςιν, ἐν τῇ πόλει ὑψηλός. ΑΠΟΛΙῚΣ Δ’ ΟΤῷ. 
ἄπολις δὲ ἐχέϊνος κοὴ ταπεινὸς τῇ πολιτείᾳ, ᾧ τινι μὴ τὸ καλὸν σύνες!» 
αὶ ὅςις οὐ μετὰ τόλμης τὸ καλὸν ἐκπληροῖ. ΟΣ ΤΑΔ᾽ ΕΡΔΕΙ. ὃς τοι- 

οὗτον ἐπιτετήδευκε βίον. 

82. ἘΞ ΔΑΙΜΟΝΙΟΝ ΤΕΡΑΣ. ὁρῶντες ἑλκομένην τὴν ᾿Αντι- 
γόνην, ἐχπλήτλοντοι ὅτι γυνὴ ἦν ἡ ὑπερβᾶσα τὸ κήρυϊμα. ΑΜΦΙΝΟΩ. 
περισσὴ ἡ ἀμφί. ΑΠΙΣΤΟΥ͂ΣΑΝ, μὴ πειϑαρχϑὅσαν. 

8308. ΠΡΟΎΒΗ, ἐξέβη. 
304. ΑΠΩΜΟΤΟΝ, ἀντὶ τῇ, ἀπηϊορευμένον αὶ ἀπροσδόκηϊον" ἀντὶ 

τϑ, ἐκ ὑρδλᾳ τις ἀκυμάδλθαι μὴν ἡ" τινος, ὅτι ἐκ ἂν αὐτὸ πράξειεν" ἣ 
“γὰρ πρώτη δύκησι; ἐκκρόετοι ἀπὸ τῆς ἐέηυγαμία: δόξης δευτέρας. 

Τοῦτο δέ φησιν; ὅτι, τ Κρ ἀπειλήσανῖος, τότε ὥμοσε μηκέτι ἐμ-- 
φανὴς ἔσεδναι" νῦν δὲ εὑρὼν τὴν ᾿Αντιγόνην, πσάλιν ἐλήλυϑε. ΨΕΥΔΕΙ 

ΓᾺΡ ΠΙΝΟΙΆ. ψευδῆ ποιεῖ: ἡ γὰρ ἐπίνοια, ὅ ἐςιν ἡ ἐπιῶσα γνώ- 
μὴ; τὴν ἀπελπίσασαν γνώμην ψευδῆ ποιεῖ. 

δὲ οἱ ῥήτορες αὐτῷ ἀντὶ τοῦ, εἰς δι- τὴν δίκην, ἣν εἰς ὅρκον “σάντες πσροξαλ- 
δασκάλε ἔπεμψε. 

363. ΔΥΣΑΥΛΔΩΝ, εἰς οὖς δυσ- 

κόλως αὐλίξεταί τις. ΠΑΓΩΝ, χα- 

λάξης, χιόνος, ὑετοῦ, πσάχγης. Τὸ. δὲ 
ΑΙΘΡΙΑ, ἀντὶ τοῦ, ἐκτὸς οἴκϑ. 

3865. ΠΑΝΤΟΠΟΡΟΣ, σαμμή- 
45" ἘΠ᾿ ΟΥ̓ΔΕΝ ΤΟ ΜΕΛΔΛΔΟΝ. 

ὕσερον βλάψει αὐτὸν, σροασφα- 
δ᾽ πη 

3870. ΞΎΜΠΕΦΡΑΣΤΑΙ, 

νόησε καὶ ἐφεῦρε. 

374. ΠΆΡΕΙΡΩΝ; ὃ φυλάττων 
τὸς ἵν τῇ γῇ ὄντας νόμιϑς, ἢ τὴν ϑείαν 

δίκην σεβόμενος. ΕΝΟΡΚΟΝ δὲ λέγει 

κατε" 

λόμεϑα. 

378. ΤΟΔΜΑΣ, ἀναιδείας νὰ καΞ 
κογνωμιοσύνης. 

379.. ΠΑΡΕΣΤΙΟΣ; σύνοικος. 15 
ΣΟΝ ΦΡΟΝΩΝ. ὅμοιον ἐμοί’ ὁμοδί- 
αὐτὸς. ΤΑΔ᾽ ἙΡΔΕΙ͂, τὰ περὶ ὁ τα- 
φῆς. 

902, ΑΥ̓ΟΡΡΟΣ, ὀπιϑδόρμητος. 

803. ΞΎΜΜΕΤΡΟΣ; μετρία καὶ 

συμφέρεσα" ἤγον τί ἀπρὶ τὰ πρόδλεν 

νέον γέγονε καλόν; 

805. ΨΕΥΔΕΙ. Ψψευδοσοιεῖ ἡ ἐπα 
ελϑῶσα διαίνοια τὴν πρόσϑεν γνώμην. 

3006. ΣΧΟΛΗ͂, οὐδαμῶς. 
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808. Ἡ ΓᾺΡ ἙΚΤΟΣ ΚΑΙ ἸΓΑΡ᾽ ἘΛΠΙΔΆΞ, ἡ ἀπροσδόκητος 
χαρὰ οὐκ ἔοικεν εἰς τὸ μέγεϑος τῇ ἄλλῃ ἡδονῇ" δ΄ ἐςι, πᾶσαν ἡδονὴν 

γιχᾷ τὸ ̓ μυέγεϑος τῆς τσαρ᾽ ἐλπίδα χαρᾶς. ΚΑΊΠΕΡ ΩΝ ἌΠΩΜΟ- 

ΤΟΣ. καίπερ ὀμωμοκὼς μὴ ἐλϑεῖν. 

402. ΚΛΗ͂ΡΟΣ ἘΝΘΆΔ’ ΟΥ̓Κ ἙΠΆΛΛΕΤΟ. ἄνω γὰρ εἰχὲν 
ὅτι κλῆρος ἦλϑε. ΘΟΎΡΜΑΙΟΝ, τὸ ἕρμαιον, τὸ χέῤδος. ΤΩ͂ΝΔ᾽ 

ἈΠΗΛΛΆΧΘΑΙ ΚἈΚΩ͂Ν. ἀντὶ τοῦ, μὴ ὑποπΊεύεδνοι. 

'4τὸ, ὋΝ ΣῪ ΤΟΝ ΝΈΚΡΟΝ ἉΠΕΙ͂ΠΆΣ. τὸ ἑξῆς' τὸν νεκρὸν, 
ὃν σὺ ἀπέίπας ϑάπϊεν" οὕτὼς δὲ χρῶνται οἱ «ἰλχαϊδὶ, ὦ ὥς δύο ἄρϑρα, 

“ρότἀκτικῦν τε χὰὶ ὑποτὰκ]χὸν, Χαρὰ τοῦ αὐτοῦ ὀγόματος “σαραλᾶμ.- 

θάνειν. ἘΚ ρατῖνος" 

Ὅνπερ Φιλοχλέης τὸν λόγον διέφϑοῤεν. 

12. ΚΑῚ ΠΩ͂Σ ὉΡΑΤΆᾺΙ. ποίῳ τρόπῳ αὐτὴν συνελάθεξγε καὶ 
κατειλήφατε ; 

415. ΣΗΡΑΝΤΕΣ, ἀποψήξαντες. ΜΥΔΩΝ ΤῈ ΣΩ͂ΜΑ. ἰχῷρα 
ἀποπέμπον" τοτές! διαλελυμένον, κοὴ δίυγρον, τὸν ἀπὸ σήψαας ἰχᾶρα 
μὰς ἐς ὡς τὸ, τῷ μυδαλέογ. ὙΠΗΝΈΜΟΙ. ἀντὶ τῶ, ὑπὸ τὸν 

ἄνεμον, οὐκ ἐναντίον τοῦ ἀνέμου, ἀλλ᾽ ἐςραμμένοι ἀπὸ τοῦ νεκροῦ, ὅπως 

μὴ φέρῃ πρὸς ἡμᾶς τὴν ὀσμήν. ἘΠΙΡΡΟΘΟΙ͂Σ, λοιδόροις, ὑδρις:- 
κοῖς. 

424. ΤΥΦΩΣ λέγεται ὁ καταιγιδώδης ἄνεμος. Ἡσίοδος" (Θεογ. 

868.) 
Ἔκ δὲ Τυφωξὸς ἔς’ ἀνέμων μένος ὑγρὸν ἀέντων. 

ΣΚΉΠΤΟΣ λέγεται πτᾶν πνεῦμα ϑυελλῶδες, ὅταν συνερείδῃ τῇ γῇ» 
κοὴ ἀτάλιν ἄνω αἴρῃ" τὸ δὲ τοιοῦτον καὶ ςρόθδιλόν τινες καλῦσι, πσαρὰ 
τὸ ςροδᾶν. ΟΥ̓ΡΑΝΙΟΝ ΑΧΟΣ. τὸ λυποῦν τὸν αἰϑέρα, καϑὸ τα- 
ράσσει αὐτόν. 

427. ἘΙΧΟΜΕΝ, ἀντὶ τοῦ, ἄντείχοβην ΜῈ Ἦν κόνιν, ΘΕΙΑΝ. 
ΝΌΣΟΝ, τὸν σκηπΊὸν, τὸν τυφώνιον ἄνεμον, τὴν κόνιν. 

420. ΠΙΚΡΑΣΣ ΟΡΝΙΘΟΣ ΟΞΥ͂Ν ΦΘΟΙΤῸΝ. τὸ φιλόροργὸν 
τῆς κόρης διὰ τούτων ὁρῶτο!" ϑάψασα γὰρ οὐκ ἠμέλησε δακρύων καὶ 
δρηνημάτων. 

4832. ΨΙΛΟΝ. γυμνὸν τῆς κόνεως. 
485. ΔΙΨΙΑΝ ΚΟΝΙΝ, ξηράν. Τράφεται ΔΙΨΙΑΝ ΦΕΡΕΙῚ. 

307. ΤΟΤΕ; ὅτε τὴν ταφὴν ἐμή- ΔΑΣ. τὸ ὑκτὸς τὸ τὸ παρὰ ἐκ πὰρ- 
γψον. ᾿ αλλήλϑ. 

208. ἘΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡ᾽ ΕΛΠΙ- 



486. ΠΡΟΧΟΥ͂, πῤοχόε. ΤῸΝ ΝΕΚΥΝ ΣΤΕΦΕΙ. κοσμεῖ, 
κύκλῳ ποεριῤῥαΐνει. 

438. ΙΕΜΕΣΘΑ, ἐπορευόμεθα, ὡρμῶμέν. ΟΥ̓ΔῈΝ ἘΚΠΕ- 

ΠΛΗΓΜΈΝΗΝ, οὐ περίφοβον γενομένην. 
442. ΑΛΛ'’ ἩΔΕΩΣ ΕΜΟΙΓῈ. ὁμαλουούσης αὐτῆς ὑρηῖββς ὺ ἀλ- 

γεινῶς ἤκδον. ΤΟΥ͂Σ ΦΙΛΟΥ͂Σ ΑΤΈΙΝ. φίλους. φησὶ, διὰ τὸ εἶναι! 

τὴν ̓Αν]ιγόνην τῇ βασιλικϑ γένες. ΑΛΔΑ ΤΑΥ͂ΤΑ ΠΑΝΘ᾽ ἩΣΣΩ. 
ἀντὶ τῷ, ἀλλ᾽ οὐδὲν γὰρ προκρίνω τῆς ἐμῆς σωτηρίας. 

450. ΣῪ ΜῈΝ ΚΟΜΊΙΖΟΙΣ ΑΝ. πρὸς τὸν ἄγγελόν φησιν ὁ 
Κρέων. Ἦ. ΘΕΛΕΙ͂Σ, ὅποι καὶ ϑέλεις. 

466. ΟΥ̓ ΓᾺΡ ΤΊ ΜΟΙ ΖΕΥΣ. ἡ Δίκη, φησὶ, καὶ ὁ Ζεὺς ὥρισαν 

ὥς ε ϑάπἸεδ)αι τοὺς νεκρούς" εἰ οὖν ἦσαν αὐτοὶ τοῦτο ἀποκηρύξαντες καὶ 

κελεύσαντες μὴ ϑάπἹεδνου τὸν νεκρὸν, ἐπείδγην ἂν αὐτοῖς. Θέλει δὲ εἰ- 
πᾶν, ὅτι ἀπὸ τῆς φύσεως δίκαιον ἥγημαι ϑάπειν τὸν ἀδελφόν. 

460. ΩΣΤ᾽ ΑΓΡΑΠΤΑ. τινές φασι ΤΑ ΤΡΑΠΤΑ. οὐ γὰρ ἄ- 

γραῷοι τῶν ϑεῶν οἱ νόμοι. ΟΥ̓ ΓᾺΡ ΤΙ ΝΥ͂Ν ΓΕ. ὁ γάρ τι σήμερον, 

φησὶ, ταῦτα ἐγένετο" ἀλλ᾽ ἔς:ν ἀΐδια" ἐν ἀρχὴν αὐτῶν δου: οἶδε. ΤΟΥ͂ - 
ΤΩΝ ἘΓΩ. ἀντὶ τοῦ, ὑπὲρ τούτων ἐγώ. 

467. ἘῚ ΜΗ ΣῪ ΠΡΟὝΎΚΗΡΥΞΑΣ. τὸν ϑάναϊον δηλαδή. ΤΌΥ' 

ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΘΕΝ. τοῦ εἱμαρμένε δηλονότι. ΠΑΡ᾽ ΟΥ̓ΔῈΝ 
ΠΆΛΓΟΣ. οὐδεμία λύπη. 

4738. ἩΞΣΧΟΜΗΝ, ἠνεοχόμην, ὑπερέῖδον. ΣΟΙ Δ’ ΕἸ ΔΟΚΩ 

ΝΥ͂Ν ΜΩΡΑ. εἰ δοκῶ «ὴΣ σοὶ εὐήϑη τοράτϊειν, οὐκ ἔς: ερὶ ἐμὲ ἣ 
εὐήϑεια, ἀλλὰ τεερὶ σέ' ὥςε δεῖ μὴ τὴν ἰδίαν πλότυ τοῖς τυγάν ἐμ 
ἐπιφέρειν. 

477. ΔΗ͂ΛΟΙ ΤῸ ΤΈΝΝΗΜ᾽ ΩΔΜΟΝ. τὸ σκληρὸν αὐτῆς τοῦ 

φρονήματος ὁμολογεῖ ττατέρα τὸν Οἰδίποδα. 8 
481. ΠΕΡΙΣΚΈΛΗ, περιεσχληκότα, οὐ κεκαμμένα. 
400. Η ΝΥ͂Ν. ὄντως δή. ΕἸ ΤΑΥΤ᾽ ΑΝΑΤΙ. εἰ ταῦτα τὰ τολ- 

μήματα, αὶ ἣ νίκη αὕτη χωρὶς βλάξης καὶ τιμωρίας. 
402. ΑΛΛ᾽ ΕἾΤ᾽ ΑΔΕΛΦΗΣ. ἄτε ἐξ ἀδελφῆς ἐμῆς; ἔτε οἰκεξιο- 

τέρα ὦ συγγενικωτέρο πτάντων τῶν οἰκείων, (τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ Ὁ- 

436. ἘΥΚΡΟΤΗΤΟΥΎ, σφυρηλά- 460. ΑΤΡΑΠΤΑ, τὰ τετυπωμένα 
του. τῦἡ νενομιοϑετημένα᾽ σαρ ὅσον οἱ «περὶ 

437. ὙΡΙΣΠΟΝΔΟΙ͂ΣΙ. μέλιτι, τῆς ταφῆς τῶν νεκρῶν νόμοι ἄγραφοί 
γάλακτι, οἴνῳ. εἶσιν. 

442. ἩΔΈΩΣ ἘΜΟΙΓῈ, ὡμολό- 401. ΑΝΑΤΕΙ, χωρὶς βλάξης. 
γει δηλονότι. 
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ΜΑΙΜΟΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤῸΣ ΖΗΝΟΣΞ Ἀεσνλνν, ἀδϑῶος 
οὐκ ἄπεισιν. 

406. ΤΟΥ̓ΔΕ; ΒΟΥΛΕΥ͂ΞΑΙ ΤΑΦΟΥ͂. λείπει ἡ περί. 

498. ΕΠΉΒΟΛΟΝ ΦΡΕΝΩΝ, κυρίαν τῶν φρενῶν, κοὴὶ ἑςῶσαν 

ἐν αὑτῇ. ΦΙΛΕῚ Δ’ Ὁ ΘΥ͂ΜΟΣ, εἴωϑεν ἡ ψυχὴ τῶν λάϑρα τι κακὸν 
τεχνωμένων τοροαλίσκεδ)αι!. κοὴ ἑαυτὴν καταφανῆ «ποιεῖν, πρὶν φωρα- 
ϑῆναι!. Αλλως" τῶν λάϑρα τι βουλομένων δρᾷν ὁ ϑυμὸς προκλέπίεται, 
αὶ περὶ τὴν κατάςασιν τοῦ σώματος εὔδηλόν τι γίγνετοι τὸ κατηγοροῦν 
τῆς πράξεως αὐτῶν. 

501. ΜΙΣΩ, ΤῈ ΜΈΝΤΟΙ. μισῶ τὸν ἁμαρτάνοντα; κοὴ ἐπικοσξ 
μοῦντα τὴν ἁμαρτίαν αὑτοῦ. Τοῦτο δέ φησιν, ὅτι ἁλοῦσα ἡ ̓ Αντιγόνη 
ἔφασκε τῷ ϑείῳ νόμῳ ἐπαρκεῖν. 
505. ΤΩΝ. ΣΩΝ ΛΟΓΩΝ. τὸ κήρυγμα (4. τοῦ Πολυνείκους 
αἰνίττεται. 

500. ΚΑΤΈΣΧΟΝ. . ἀντὶ τοῦ, ἔσχον. 

512. ΑΛΛ᾽ Η ΤΥΡΑΝΝΙΣ. οὐκ ἐν ἐπαίνῳ τοῦτο τῆς τυραννίδος" 

ἀλλ᾽ ἔχει τι εἰρωνείας ὁ λόγος. 

514, ΣΟΙ ΤΟΥ͂ΤΟ ΜΟΥ͂ΝΗ͂. σοὶ μόνῃ τοῦτο δοκέϊ δίκαιον εἶναι 
ταφῆναι τὸν ἸΤολυνείκη. 

δ15. ΟῚ Δ’ ὙΠΙΛΛΟΥ͂ΣΙ ΣΤΟΜΑ. γιγνώσκοσι καὶ ὅτοι" διὰ 
δὲ σὲ τὸ ςόμα συςέλλϑεσι, ὶ σιωπῶσιν, ἢ ςρέφϑσι τοὺς διὰ τοῦ ςόμαῖος 

λόγους. 

δ16. ΤΩ͂ΝΔΕ ΧΩΡΓΞ ΕἸ ΦΡΟΝΕΙ͂Σ. ἀντὶ τοῦ, «αρὰ τούτους 
φρονοῦσα. 

520. ΤΙΜΑΣ ΧΑΡΙΝ. ἀντὶ τοῦ, νέμεις. 
5238. ΟΥ̓ ΓΑΡ ΤΙ ΔΟΥ͂ΛΟΣ. οὐ τοιοῦτός ἐςτν ὁ ἀπολόμενος, ὥςε 

εἰς χάριν τοῦ ᾿Ετεοκλέθς ἐᾶσοι αὐτὸν ἄταφον" οὐ γὰρ τοσῶτον αὐτοῦ 
ὑπερθέθηκεν" οὐ δέ! οὖν σκοπεῖν, ἐΐ τι ἐκείνῳ ἀποϑύμιον ποιῶ, ἀλλ᾽ εἰ 

κοινῆς τῆς φύσεως ἔλαχον. 

525. ΤΟΥ͂Σ ΝΌΜΟΥΣ ΤΟΎΤΟΥΣ. γράφεται ΤΣΟΥ͂Σ. λέγα 
δὲ τὸ ϑάπίειν. 

527. ἘΙ ΚΑΤΩ ᾽ΣΤΙΝ ΕΥ̓ΑΓῊ. γράφεται ΕἸ ΚΑΤΩΘῈΝ 
ΕΥ̓ΑΓῊ. κάτωϑεν, ἀντὶ τοῦ, κάτω" ὡς τὸ (Ἰλ. Η, 219.) Αἴας ἐγ- 

403. ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ ἩΜΙ͂Ν, ἤ- 520. ΔΥΣΣΕΒΗ ΧΑΡΙΝ, δι᾽ ὧν 
ψῦν γἡ πάσης ἡμῖν συγ[ενείως, ἧς συνο: [Πολυνείκην ϑώπτεις, 

χεύς ἐςι Ζεύς" ᾿ γνησιωτέρας τῷ Ζη- 521. ΟΥ ΜΑΡΤΥΡΗΣΕΙ͂ ΤΑΥ͂Θ᾽, 

νὸς, ὄντος πάντα ἡμῖν. ὅτι δυσσεξὲς ἡγεῖται τὸ ϑώπτειν με 
515. ὙΠΙΛΛΟΥ͂ΣΙ, συγκλείωσι. Πολυνείχην». 
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γύϑεν ἤλϑεν: ἀντὶ τοῦ, ἐγγύς. Ὃ δὲ νοῦς" τίς οἶδεν εἰ καϑ᾽ “Αδο ἀλ- 
λήλοις διαλλαχϑέντες, ἡγϑνται εὐσεβθῇ τάδε : 

“ δ29. ΟΥ̓́ΤΟΙ ΞΥΝΕΧΘΕΙΝ. τὰς φιλίας, φρϑδιθῳ τὸ σοιῶμοι, 
ἀλλ᾽ οὐ τὰς ἔχϑρας.. ̓ Ἐν δέ τισιν οὕτως" εἰ κα, ἐχϑαίροσίν ἀλλήλός οἱ 

ἀδελφοὶ, ἐγὼ οὐ τοιαύτη εἰμὶ τὴν φύσιν; ὥς σὺν᾽ τῷ" ἑτέρῳ. ἀὐτῶν ὃ ἐχ: 
δ. Ἀννηα ̓ἀλλὰ συμφιλεῖν τοῖξ φιλᾶσι. ΠΛ Ὁ. 

. ΚΑῚ ΜῊΝ ΠΡῸ ΠΡΆΩΝ. εἰκὸς μὲν τὴν Ἰσμήνὴν ὑπὲρ τῆς 
ἐίψγοταν ἀγωνιῶσαν ςυγνάξειν" οὐδὲν δὲ ἧἥτῖον καὶ διότι ὑπωπίεύϑη. ΦΙ- 
ΛΑΔΕΛΦΑ. ἀντὴ τὸ; φιλάδέλφως. ΝΕΦΈΛΗ Δ᾽ ΟΦΡΥΩΝΎΠΕΡ. 
ἐὰν ἢ δοτικὴ, τῇ νεφέλῃ, ἔς αι ὁ Χόγοξ' "Τῇ νεφέλῃ, τοτέφι τῇ φυγνότητι,.. 
τῇ ὑπεράνω τῶν ὀφρύων, τὸ αἰματῥα: ἐέϑ0: αἰχύνει ἡ Ἰσμήνη; τέγγεσᾶ 
εὐῶπα ππαρειάν" ἐὰν δὲ κατ᾽ ὀρϑὴν ἢ, ἣ νεφέλη, ἔσο! μετάξὺ, ἣ γεῤέλῃ 

δ᾽ ὀφρύων ὕπερ, ἵ ἵγᾳ τὸ ἑξῆς τοῖς τορώτοις ᾿συϑάπ]ητοη" ἘΚαὴ, μὴν τορὸ 
«ουλῶν ἥδ᾽ Ἰσμήνη, φιλάδελφα δάκρυα λειδομένη, αἱμιατόεν ῥέϑος αἰσ-- 
'χύ Ἀμῶ, ἀέγγεσα εὐῶπα: παρειάν. ᾿ΑΙΜΑΤΟῈΝ ΡΕΘΟΣΣ τὸ ἐξὶ τῷ 
ν΄“ ἐρύϑημα. ᾿Αλληγορικῶς δὲ εἶπε τὴν νεφέλην" ὡς γὰρ ἣ νε- 

φέλη ςυγνὴν καὶ ὁμιχλώδη τὴν ἡμέραν τοιεῖ; οὕτω ὃ τάδ διφθηλόν 
φησι γίγνεδθαι ταῖς. ὀφρύσι συμφράξοσαν, αὶ τὸ μρεβαριρ φξυγνὸν καὶ 
᾿ χατηφέςερον πΞξποιήηκυῖαν. } 

.587.. ὩΣ ἘΧΙΔΝ᾽, ἥ γὰρ ἔχιδνα λάϑρα εν ὴς τῶν ἀνδρά. 

πων ἐχπίνει τὸ αἷμα. ὙΦΕΙΜΕΝΗ, ὑπορζαλοημάνη» ἐαϑεῖσα, ἀπολυ- 
ϑεῖσα. Ἡ ΕΞΟΜΗ͂. ἢ ἀπαρνῇ εἶναι ἐνώμοτος ; μὰ 

. 542. ΟΜΌΡΡΟΘΕΙ. ὁμοφωνεῖ. Ὅρα δὲ πῶς ἑαυτὴν πρόδηλον ὡς 

συκοφαντῦσαν ποιεῖ" ὁμολογεῖ γὰρ μονα, ταύτης βιντιϑημέηα: 
ὅπερ ἀδύνατον. 

544. ΑΛΛ’ ΟΥ̓Κ ἘΑΣΕΙ. ἡ μὲν μὴ ΡΟΣ ἐλ αϑ ει πεπρα- 
χέναι, καὶ κεκοινωνηκένοι διὰ τὸν τσόϑον τῆς ἀδελφῆς" ἡ δὲ σπεδάφοι ζῶ- 
σαν αὐτὴν διαφυλάξοι. 

546. ΑΛΛ᾽ ΕΝ ΚΑΚΟΙ͂Ξ ΤΟΙ͂Σ ΞΟΙ͂Σ. αὶ διὰ τούτων μὴ δεδρα- 

κέναι ὁμολογεῖ. ΞΥΎΜΈΕΓΛΘΥΝ, κοινωχόν. - 
548. ὯΝ ΤΟΎΡΓΟΝ, ἀντὶ τοῦ, ὑφ᾽ ὧν τὸ ἔργον πέπρακται αἰ- τως ᾿ Ἴ 

851; ΑἌΓΝΙΞΑΙ, ἀντὶ τᾶ, τιμῆσαι. ἐπὰν, 
555. ΤΟΥ͂ΔΕ ΓᾺΡ ΣῪ ΚΗΔΕΜΩΝ. ἢἣ τῇ βίε, ἐπεὶ δλμῦνς 

, 541. ἘΞΟΜΗ͂, ἀπαρνήσῃ μεθ᾽ 552. ΚΟΙΝΑ, ἐπιῤῥηματικῶς, ἀν-. 
χϑ. ᾿ ᾿ ν τὶ τοῦ, κοινῶς. 

551. ΑΥ̓ΝΙΣΑΙ, καϑοσιῶσαι καὶ δ54. ΔΛΕΛΕΙΜΜΕΝΉΗ͂, σερηϑείσῃ, 
τιμῆσαι. , 555. Ἡλωδαοο ΣΝ Φροντις ἧς τὰ 

ε 
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οὐ συνέπραξας" ἢ τοῦ Κρέοντος, ἐπεὶ μὴ παρέδης αὐτοῦ τὰ ψηήφί- 
ὅματα. 

5506. ὨὩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ. ἀντὶ τᾶ, ὠφελᾶσα. ἘΠ ΓΈΛΩΤ᾽ ΕΝ 
ΣΟΙ ΓΈΛΩ. ἐ γελῶ, φησὶν, ἐπὶ σοὶ, ἀλγᾶσα γελῶ" οἷον, κασηθα 
σϑ, ὅτι ἐκ ἠδέλησάς μοι συμπονῆσοι. 

δ58. ΤΙ ΔΗ͂Τ᾽ ΑΝ ΑΛΛΑ. ἀντὶ τῷ, ποίαν μηχανὴν εὕροιμι κ᾽ 

δ62. ΑΛΛ’ ΟΥ̓Κ ἘΠ’ ΑΡΡΗΤΟΙ͂Σ. ἀντὶ τοῦ, πρροέϊπόν σοι τὰς 

ἐσομένας τιμωρίας ἐν τῇ παραβάσει" ἀλλ᾽ οὔπω παρὰ γνώμην μοὺ 
ταῦτα πέπραχας, ἀλλὰ κἀμϑ συνειδυίας τὰ τορατἸόμενα. 

868. ΚΑΛΩ͂Σ ΞῪ ΜΕΝΤΟΙῚ ΤΟΙ͂ΣΔ’ ΕΓΩ 'ΔΟΚΟΥ͂Ν ΦῥΡΟ- 

ΝΕΙ͂Ν. σεαυτῇ καλῶς ἐδόκεις φρονεῖν, μὴ συμπράτ]εσά μοι" τούτοις δὲ 
ἐγὼ; ἢ τοῖς ἐμοῖς δόγμασι. Τινὲς δὲ, τῷ νόμῳ νὰ τῷ δικαίῳ. 

δ64. ΤΣῊ ΝΩ͂ΙΝ ΕΣΤΙΝ Η ΞΑΜΑΡΤΙΑ. ὅτι σὺ μὲν ἀρβοῦτ 

ἐγὼ δὲ συνήδειν. 
565. Ἡ Δ᾽ ΕΜΗ ΨΥΧΗ ΠΆΛΑΙ. οἷον, προηκάμην τῇ ἅν οἷν 

δῆσαι βϑλομένη τῷ ἀδελφῷ. 
νας ΤῊΝ ΜΕΝ ΑΡΤΊΙΩΣ ΑΝΟΥ͂Ν ΠΕΦΑΝΘΑΙ. τὴν Ἰσμή- 

νην, ὅτι μὴ συνειργάσατο, καὶ ῥίπτει ἑαυτὴν εἰς κίνδυνον. 

560. ΟΥ̓ ΓᾺΡ ΠΟΤ᾽ Ω ᾽ΝΑΞ. τϑτό φησιν ὑπεραπολογεμένη τῆς 
᾿Αντιγόνης, ὅτι εἰ αὶ κακῶς ποιεῖ, μεταθληϑήσεται" οὐ μένει γὰρ οὐδὲ 
ὁ ἐξ ἀρχῆς κακὸς νᾶς τοῖς κακῶς φρονήσασι" πρὸς ὅ φησι Κρέων" σοὶ 

γᾶν μένει κακὸς ὁ νᾶς, ὁπότε ἐϊλθ τῶν κακῶν εἶνοι κοινωνός. 

573. ΜΗ ΛΕΓ’ ΟΥ̓ ΓᾺΡ ἘΣΤ᾽ ΕΤΙ. ἀντὶ τῇ, μὴ φρόνει, ὅτι ἐν' 
τοῖς φῶσιν ἐς. 

δ7γ4. ΝΥΎΜΦΕΙΑ. ἀντὶ τῇ, τὴν νύμφην. 
575. ἈΡΩΣΙΜΟΙ, -«ταιδοποιήσιμοι, εὐγεώργητοι. 

576. ΗΝ ἩΡΜΟΣΜΕΝΑ. τὰ τῇ γάμε φησί. 
577. ΓΎΥΝΑΙΚΑΣ ΥἹΑΣῚ ΣΤΥΓΩ. τὸ συνάπ]εδγαι δηλονότι. 

γορ αὐτοῦ ̓ ϑεσπίσματα περὶ πλείονος 

“τῆς «ρὸς ΝΣ ἀδελφὸν πεποίηκας τιμῆς. 

558. ΑΛΛΑ ΝΥ͂Ν, εἰ ὦ μὴ πρώην, 

δ60. ΑΜΠΛΑΚΩ ΤΟΥ ΣΟΥ 

ΜΟΡΟΥ͂, ἁμαρτήσω τοῦ σὺν σοὶ ϑα- 
νεῖν. 

864. Η ᾿ΞΑΜΑΡΤΙΑ, ἣ ἀποτυ- 
χία τῆς ταφῆς" ὥσπερ γὰς ἐγὼ ταύ- 
τὴν οὐκ ἔπραξα, οὕτω τὺ σὺ ποιήσασα 
ταύτην καὶ γνωσθεῖσα, οὐδὲν «λέον 
ἐποίησας. 

569. ΟΣ ΑΝ ΒΑΑΣΑΝ, ὃς οκ 
ψεννήσεως ἐςΐ, 

571. ΞΥΝ ΚΑΚΟΙΣ. ἧἥται τῇ ἀ- 

δελφῇ. ΑὐΑ 
578. ΑΛΛ᾽ ΗΔΕ. ἀλλα μέν τοι 

μὴ λέγε τὸ ΗΔΕ. 
576. ἩΡΜΟΣΜΕΝΑ, ἁρμόδια τὰ 

«προσήκοντα. 
577. ὁ βέλομαι κακαῖς γυναὶξὲ 

τὸς ταῖδας ἁρμόξειν. 
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- δ79. ΤΟ ΣῸΝ ΛΈΧΟΣ. τὸ σὸν, τὸ ὑπὸ δοῦ ὀνομαζόμενον" οἷον, 

τὸ ὄνομα τῆς νύμφης, ὃ σὺ πρροδάλλῃ. 

688. ΚΑΙ ΣΟῚ ΤῈ ΚΑ᾽ΜΟΙ͂. οὐ μόνον ταύτῃ ὥριςωι τὸ ἀποϑα- 

νεῖν, ἀλλὰ καὶ σοί" μηκέτι οὖν μοι τριδὰς ἐμθάλλετε" ἢ, νὰ ἐμοὶ καὶ σοὶ 

δέδοκται μηκέτι διατρίβειν ἐν τοῖς ἈΝΕ 

584. ἘΚ ΔΕ ΤΟΥ͂ΔΕ. ΧΡΗ. ὁ ΔΕ φεῤιηεύε" λέγει γὰρ ὅτι 
χρὴ λοιπὸν μὴ ἀνειμένας ἔνα; ἤγδν ἀπήξουίας ταύτας τὰς γυναῖκας, 

ἀλλὰ φρερεῖδγου" φεύγειν γὰρ εἰώϑασι καὶ οἱ τολμηροὶ, «:τλησιάξοντα 

ὁρῶντες τὸν ϑάνατον. 
δ01. ΑΤΑΣ ΟΥ̓ΔῈΝ ἘΛΛΕΊΠΕΙ. ἀπὸ κοινοῦ τὸ ΑἸΩΝ. οἷς 

γὰρ ἂν σειδ)ῇ δόμος, τούτοις ὁ αἰὼν οὐδὲν ἄτης ἐλλείπει, ἕρπων ἐπὶ τὸ 
τλῆϑος τῆς γενεᾶς" ἀλλὰ τάντα ἐπιφέρει τὰ δεινὰ, ὥςε ὅμοιόν ἐς τὸ 

οἴκων κίνημα τῷ ἐκσειδδέντι κύματι ταῖς τῇ Βιορέβ πνοαῖς" οἷόν γαλή- 
γής ὁ ῥᾳδίως τυϊχάνεσιν, ὅσοι ἐν κλύδωνι γίγνονται, ἀλλ᾽ οὐδὲ δυςυχίᾳ 

ππεριπίπϊων οἶκος εὐχερῶς ἀνανεύει. ΟΜΌΟΙΟΝ ὩΣΤΕῈ ΠΟΝΤΙΑΞ 

ΑΛΟΣΞ. τὸ ἑξῆς" ὅμοιον ὡς ὅταν Θρήσσῃσι ποντίαις δυσηνόοις πνοαῖς 
οἶδμα ἔρεδος ὕφαλον ἐπιδράμῃ, ἀντὶ τῷ, ἐκ βάϑες κινήσῃ τὴν ϑάλασ- 

σαν" τὰ γὰρ βαϑέα, μέλανα ἐκάλεν. Ὅμηρος" (Ἶλ. 1. 15.) δνοφερὸν 
χέει ὕδωρ" ἡὶ ὁ Ποσειδῶν, Κυανοχαίτης. ἘΡΕΒΟΣ, μέλαν. ὙΦΑ- 

ΔΟΝ, ἐκ βάϑες. ΔΥΣΑΝΕΜΟΝ, τὴν ὑπὸ ἀνέμων τἀραχϑεῖσαν. 
ΣΤΟΝΏ. λείπει ἡ σύν' σὺν ςόνγῳ. ΑΝΤΙΠΛΗΓῈΣ, ἀντιπλησσό- 
μέναι. 

604. ΟΥ̓Δ᾽ ΑΠΑΛΛΑΣΞΕΙ ΓΕΈΝΕΑΝ, τὸ γένος τὸ ἐπιγιγνό- 
μένον οὐχ ἀπαλλάσσει τὴν γενεὰν, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐν συμφορᾷ ἐς!. ἘΨΡῈ:.- 
ΠΕῚ, καταδάλλει, καταφέρε. ΝΥ͂Ν ΓᾺΡ ἘΞΧΑΤῊΣ ὙΠΕΡ. 
λείπει ἄρϑρον, τὸ ὅ᾽ τὸ δὲ λεγόμενόν ἐς! τοιοῦτο" νῦν γὰρ ὅπερ ἐτέταῖο, 
φησὶ, καὶ σωτηρία ἦν τοῖς οἴκοις τῇ Οἰδίποδὸς, ἐσχάτης ὑπὲρ ῥίξης, ἀντὶ 

τ, ὕπερ ἔθδλαςεν ἄνω τῆς ῥίξης, ϑάνατος καταλαμβάνει" νῦν γὰρ, φη- 

σὶν, ὅπερ ἦν λείψανον γενεᾶς, τῦτο μέλλει καλύπειν ἡ κόνις" τὸ κατα- 

λειῷϑέν φησιν ἀπὸ Οἰδίποδος βλάςημα. ΚΑΤ᾽ ΑὙ ΝΙΝ. αὐτὴν τὴν 

ῥίζαν. ᾿Εὰν δὲ ςίξωμεν ΚΑΤ᾽ ΑΥ̓ΝΙ͂Ν, οὐδὲν λείπει τῷ λόγω. 

ΑΜΑ ΚΟΝΙΣ. ϑερίξει καὶ ἐκκόπΊει" ἢ καλύπΙε. ΛΟΓΟΥ͂ Τ᾽ Α- 

ΝΟΙΑ. ἁμαρτία" ὅτι οἰςρηϑεῖσα ὑπὸ τῶν ᾿Εριννύων ᾿Αντιγόνη τοῦτο 

τετόλμηκε. 

588. ΜΗ ΤΡΙΒΑΣ ἘΤ᾽, μὴ ἐρ- σμίες. 
γίας ἔτι ποίει. δ060. ΥΦΑΛΟΝ, τὸ ὑποκάτω τῆς 

585. ΜΗΔ᾿ ΑΝΕΙΜΈΝΑΣ, μυδ' ἁλός. 
ἰλευϑέρας ἢ ἀπολελυμένας» ἀλλὼ δὲ- 

Ἀ2 



᾿θ12, ΤΕΑΝ ΖΕΥ͂ ΔΎΝΑΜΙΝ. τῦτό φησιν. ὅτι προαιρέσει. τοῦ 
Διὸς πάντα γίγνεται. ΚΑΤΑΣΧΟΙ. εὐκτικῶς, ὡς ποιήσοι τρίτου 

τορόσώπϑ' ὑπερηφανίᾳ κρατῆσοῃ δύναται. Ο ΠΑΝΤΟΓΗΡΩΣ, ὁ ἀσ-᾿ 
ϑενείας πσαραίτιος" τὸ γὰρ. γῆρας ἀδϑενές ἐςιν" ἀδ)ενᾶμεν δὲ τῇ γλὺ- 
κείᾳ ὐρσδον τὸ ὕπνϑ χατεχόμανθις Η ΠΑΝΎΟΓΗΡΩΣ, ὁ αἰώνιος, 
χα ἅ ἄχρι γήρως τοῖς ἰνδρώποις νὰ πστᾶσι τοῖς ψριρ, γααραμένοα, ΑΚΑ- 
ΜΑΤΟΙ ΘΕΩΝ ΜΗΝΕΣ. ἀντὶ τοῦ, ἣ τὸ “χρόνε «περίοδος. ΑΓΗΡΩ 
ΔΕ ΧΡΟΝῷ, ΔΥΝΆΣΤΗΣ. ἀντὶ τῇ, δυνας εύων καὶ ἃ ἄρχων τῷ ἀγὴ- 

ράβ χρόνο, κακέχας τὸν Ἰθλυμπον' ἀγήρων δὲ τὸν τῶν. ϑεῶν ἤεε: 
φησὶν, ἐπεὶ. μήτε: ὑπὸ ὀυφιχχιῶν; μήτε ὑπὸ ὕπνε ἐλατίδται. ἸΟῪ 
ΠΕΙΤΑ. τὸ ἐσόμενον, καὶ τὸ μετ᾽ ἐκεῖνο μέλλον καὶ πάλιν ἐσόμενον. ᾿ 
Τιὸὲς δὲ τὸ ΕΠΕΙ͂ΤΑ ἰδίως ἐπὶ. ἐμεσώτρς, λελέχϑοι͵ φασὶν, ἀντὶ τᾶ, ἘΣ 
ΚΑῚ ΤΟ ΠΡΙΝ ἘΠΑΡΚΈΣΕΙ. ὅ ἐς ιν, ἀεὶ δυνάμενον βοηϑεῖν. Νο- 

ΜΟΣ ΟΔ᾽ ΟΥ̓ΔΕΝ ἙΡΠΩΝ, ὁ κατὰ πᾶσαν πόλιν ἔρκὸν νόμος, ὃ 

ἐς!» πάντες. ἄγϑρωποις ἼΛλλως" οὐδεὶς, Φησὶν, ἔς! γόμος ἐν ἀ ΤΗΝ 

ταῖς πόλεσιν» ὅξε Φεύγειν τοὺς ἀνϑρώπως τὸ συμβησόμενον. Ἢ οὕτω " 

οὐδείς ἐς: γόμρῷ ὃς δύναται τῶν ἤδη τελειωϑέντων κακῶν προσάϊειν βό- 

ϑειαν, Ἢ ὅτως", ὁ δὲ νόμος ὁ πάντων ἀνϑρώπων͵ κοινὸς τῶτο ἔχει, μη- 
δένα. ξῇν ἄνευ. λύπης. ΘΝΑΤΩΝ πο ΠΑΜΠΟΛΙ͂Ξ ἙΚΤῸΣ 

ΑΤΑΣ.. ὁ λόγος" σὺ μὲν, ὦ Ζεῦ, ἀ ἀγήρως, τε καὶ δυνάςης εἷς ἅπαντα 

τὸν «Χρόνον εἶ" ἡ δὲ τῶν ἀνδρώπων πολιτεία. οὐδέποτε χωρὶς. κακῶν 
ἐςιν. 

656. Α ΤᾺΡ ΔΗ ΠΟΛΥΠΛΑΓΚΤΟΣ. οὐδὲν, φησὶ». περὶ τῶν 
μελλόντων βίρσαι οἱ ἄνϑρωποι, ὥσσερ ὁ Ζεύς" ἠπάτησε ἜΣ πολλὸς ἡ ἣ 

ἐλπὶς, κουφόνες ἔρωτας ἐμβάλλαφα; τὰ ἀδύναϊα γὰρ ἐλπίσαντες ἐσφά- 

λησαν. Ἐπ ρῶτ ας δὲ λέγει νὸὺ τὰς ἐπιϑυμίας. ΚΟΥΦΌΝΟΩΝ ἘΡΩ- 
ΤΩΝ. ἀντὶ τᾶ, τῶν κούφων ἐπιϑυμιῶν, ἐν αἷς πολλοὶ ἠπάτηνϊαι, ἕ ἕτερᾳ 

προσδοκήσαντες, ἑτέρων ἀποδάντων. ἙΤΔΟΤῚ Δ’ ΟΥ̓ΔῈΝ ἘΡΠΕῚ. 
τῷ ἀνθρώπῳ οὐδὲν εἰδότι Ἐερτιτι, ΠΡΟΣΑΥΣΗ͂, προσφέρῃ" πρὶν 
ὔς δεινοῖς ἐπικύρσῃ, κοὴ εἰς αὐτὸν ἐμπέσῃ. τὸν Σ ΣΟΦΙΑ ΤᾺΡ 

ΒΕ ΨῪ 
Ἔα ἡ 

618. ὙΠΈΡΒΑΣΙΑ, ὑπερφρόνη-. νδ γηρασκωΐ, 
σὶς. ; 610. ΜΑΡΜΑΡΌΈΣΣΑΝ, φάει- 

614. ΑἹΡΕΙ͂, κατισχύει. ΑΚΑ- νοτώτην, 
ΜΑΤΟΙ ΜΗΝΈῈΣ. ἐδὲ αἱρῶσι ἀκαῖϊώ- 621. ἘΒΑΡΆΈΣΕΙ: λάμξανε τὴν 
σαύςοι ϑεῶν μῆνες" ἤγεν ἐδ ὑπὸ χρό. ἘΠῚ ἀπὸ ὃ' δ᾽ ἐπαρκέσει, ἐνταῦϑα, ἤγουν 
νοῦ κυριεύεται. ἐπί τε τὸ ἔπειτα »ἡ ἐπὶ τὸ μένλον. 

617. ΑΤΉΡΩ, αἰδίῳ, διηνεκεῖ, 6023. ΠΑΜΠΟΔΙ͂Σ, πάγκοσμος. 
Τραφέιι τὸ ΑΤΉΡΩΣ πρὸς τὸ ΔΎΝ- ς 625. ΠΘΛΔΥΠΛΑΓΚΊΟΣ, ἢ πολ- 
ΑΣΤΑΣ, ἤγεν δεσπότης οὐχ ὑπὸ χρό- Ἀλοὺς σλανῶσα. 



ΕἿΣ ΤΗ͂Ν ἈΝΤΙΓΟΧΗΝ. Ζά45 

ἘΚ ΤΟΥ͂ ΚΛΕΙ͂ΝΟΝ. ΕΠΟΣ. ΤῊΣ τον γὴν ὑπό τινος, ἀτῳ 
ὼὸ κλεινὸν ἔπος πέφανται" κοΌοτο 

-σον 

Ὅταν δ᾽ ὁ δαίμων ἀνὰ πορσύνῃ, χκακᾶὰς. ΓΠῚ 00 

Τὸν νᾶν ἔδλαψε πρῶτον ᾧ βϑλεύετα: ΠΟ 0Ὁ- 

᾿ ΠΡΑΣΣΕΙ͂ Δ' ΟΛΙΓΌΣΤΟΝ. ἀντὶ τῶ, οὐδὲ ὀλίγον. ἡ τὸ 
640. ΤΑΛΙΔΟΣ. τάλις λέγεται κι πέλανον ἢ Ἧς 

τὴὶ νύμφη. Καλλίμαχος". 1} Ἵ 
Αὐτίκα τὴν τάλιν πραιδὶ σὺν ἀμῥιϑαλέ. | 

ΗΚΕῚΙ ΜΌΡΟΝ. "λείπει ἡ διά! διὰ τὸν μόρον. ἈΠΑΤᾺΣ ΔΕς 
ΧΕΩΝ ΥὙΠΕΡΑΛΓΩ͂Ν. ὑπὲρ τῇ τῆς ς τῶν ἐκ ἀπάτης, ὅ ὅ ' ἐριν ἄπο- 

᾿τυχίας, ἀχϑόμενος. ΣΝ 

842: ΕἸΣΟΜΕΞΘᾺΑ ΜΑΝΤΈΩΝ ὙΠΕΈΡΤΕΡΟΝ. ὃ. λόγ᾽ 
τοαροιμιαχόρ" ὁπότε μὴ ἐόμοΣ χρομεν ἀλλ᾽ αὐτόπῖαι τῶν ὥρα- 

᾿γ μάτων ἀμ μραφ Ὡρογιγνώσκχει μὲν γὰρ καὶ ὁ μάντις: ἀλλὰ φοχα- 
ὁμῷ χρῆταρ, τάχα οὖν ἀκριδῶς γνώσομαι ταῦτα; «αρὰ τοῦ πραϊδὸς 
«συνϑανόμενος. ΤΕΛΕΙΑΝ ΨΗΦΟΝ. τὴν ἤδη τετελέσμένην" τοῦτο δέ 
φησιν, ὡς μὴ μεταθελευσόμενος" ἢ τὴν τέλος ἐπάγδσαν τῇ ̓Αντιγόνῃ. 

647. ἈΠΟΡΘΟΙ͂Ξ, ὀρϑῶς καϑηγῇ. ΕΜΟΙ ῬᾺΡ ΟΥ̓ΔΕΙΣ. οὐ- 
δείς μοὶ προχῥιϑήσεται ραν τῆς σῆς ἀρχῆξ, κάλῶς σὃ ἄῤκοντος" παν- 

ταχοῦ δὲ μετὰ ἐπα μϑανεα ΨΜΕΙΖΩΝ. ἜΘΝΗ πορόκρί- 
νὰνδηδ, τ 

650. ΔΙΑ ΣΤΈΡΝΩΝ ἘΧΕΙ͂Ν. ἀντὴ νεῦ; ἐιϑυμεῖϑαι. ΓΝΩ- 
ΜῊΗΣ ΠΑΈΡΘΑΣ ΠΆΝΤ᾽ ΟΠΊΞΘΕΝ. τῆς πε ψ4» γνώμης πάνϊᾳ 
εἶνοῦ δεύτερα" δου 'χοὴ τὸν τὴν ττατρῴάν πράττοντα ἡνώβην ποερὶ τῶν 

ἄλλων οὐδένα λόγον ἔχειν" ἌΘΩΝ δὲ πορροσέϑηκε τὸ ΠΑΝΤΑ. μὴ 
ἄρα ἐκ τοῦ παιδὸς ὑπαντηϑῇ, ὅτι ταλὴν τῶν χρησίμων. 

667. ΠΛΗΝ ΑΥ̓Τῷ ΠΟΝΟΥ͂Σ: γῥάφεται ΠΠΕΔΑΞ, ἵν᾽ ἢ ἐμ- 
πόδιον, δεσμοὺς, κώλυμα τᾶ πρράτϊειν ἃ βούλεται. 

5... 

629. ΕἸΙΔΟΤῚ Δ᾽ ΟΥ̓ΔΕΝ. ὀδεὶς 
οἶδεν, ἃ αὐτὸν καταλήψεται, πεὶν 
βλάξη ν σσάϑει λυπηρῷ πόδα τις ἐμ- 
βάλ», “προσαρμόση. 

681. ἘΚ ΤΟΥ͂. ἐκ τινὸς τῶν σῶ- 

λαιῶν σοφῶν. κε ρραϊυ κέν δε, ἐφάνη, 
ἐξηνέχϑη. 

θ46. ΣῸΣ ΕἸΜΙ. ἤγων. τῷ σῷ 
ϑελήματι ὑπείκω" καὶ σὺ τὸ βέλτιςα 
ἐμοὶ τἢῦ λυσιτελθντα διωνούμενος ὠσευ- 
ϑόνεις. 

650. ναὶ καλῶς λέγεις. ΟΥ̓ΤΩ 

ΤᾺΡ.-Ἅ 

661. ΠΑΝΤ᾽ ΟΠΙΣΘΕΝ ἘΣΤΑ- 

ΝΑΙ. ἤψουν κατὰ “πάντα τῇ τοῦ πα- 

«ρὺς ὠκολωϑεῖν γνώμῃ" ἐσεὶ δὲ ὃ ὦκο- 
λυϑὼν ὄσισϑεν ἵι Πα Ή. ὄπιῦδεν ἑσώνοη 

ἃ “σατρώας γνώμης εἶσεεν. 

655. ἘΞ. ἸΙΣΟΥ͂ ΠΑΤΡῚ, ὥσπερ 
ὃ «πατὺρ τιμᾷ τὸν φίλον" ἢ ὥσπερ δ 
πσατέρα τιμῶσι. 

τονθδ6, ΑΝΩΏΦΕΔΗ͂ΤΑ, μὴ πσαρέ- 
χοντα αὐτῷ ὠφέλειαν. 

57. ΠΟΝΟΥ͂Σ, λύπας. 

3 
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661. ΨΥΧΡΟΝ ΠΑΡΑΓΚΑΛΙΣΜΑ. ἀηδὲς φίλημα, τγϑρ, 
κοιψώνημιαι, πιἀραχοιμημᾶς περιπλοχή. 

664. ΠΤΥ͂ΣΑΣ, ἐν οὐδενὶ λόγῳ ϑέμεένος, καταφρονήτας. 
670. ΕἸ ΓᾺΡ ΤᾺ Τ᾽ ΕΓΓΕΝΗ ΦΥΣΕΈΕΙ͂. εἰ γὰρ τοὺς ἐμοὺς, φη- 

σὶν, ἀκόσμως βιᾶντας μὴ τιμωρησαίμην, οὐδὲ τῶν ξένων ποεριγενήσο- 

μεν" ἀπὸ κοινδ δὲ τὸ ΘΡΕΈΨΩ, ἀντὶ τᾶ, ἕξω. 
672. ἘΝ ΤΟΙ͂Σ ΓᾺΡ ΟἸΚΕΙΟΙ͂ΣΙΝ. εἰ οὖν τηροίην τὰ νόμιμα 

αὶ τὰ δίκαια ἐπὶ τῆς ἐμαυτᾶ τπορώτης οἰκίας, τὴρθϊην ἂν αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῆς 
“πόλεως. ΟΣΤΙΣ Δ' ὙΠΕΡΒΑΣ. λείπει τὸ δίκαιον. 

677. ΑΛΔ᾿ῸΟΝ ΠΟΛΙ͂Ξ ΣΤΗΣΈΤΕ. καϊαςήσειεν ἀρλνήῳ ΚΑΙ 

ΤΑ ΝΑΝΤΙΑ. τὰ ἐναντία τῷ δικαίῳ δηλονότι. ᾿ 

679. ΤΟΥ͂ΤΟΝ, τὸν τῷ βαβιλῃ πειϑόμενον. ΔΟΡΟΣ ΕΝ ΧΕΙ- 
ΜΩΝΙ. τῆς μάχης δλύνζεν 

688. ΑΝΑΡΧΙΑΣ. 
5 ΚΑ » 2 ἤ 
ἂἄντὶ τοῦ, ἀπειδείας. ΤΡΟΠΑΣ ΚΑΤΑΡ- 

ΡΗΓΝΥ͂ΣΙΝ, ἐκ γὰρ διαῤῥήξεως ςρατᾷ, τροπὴ γίγνεται. ΤΩΝ Δ' 
ΟΡΘΟΥΜΕΝΩΝ, τῶν ἀρχομένων. 
ΜΑΤΑ. Ὅμηρος" (Ἴλ. Ἐ. 581.) 

ΣΏΖΕΙ ΤᾺ ΠΟΛΛΑ ΣΩῶ- 

Αἰδομένων δ᾽. ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται. 
688. ΤΟΙ͂Σ ΚΟΣΜΟΥΜΕΝΟΙΣ, τοῖς ἄρχεσιν. Ὅμηρος" ἧ 1λ. 

Α, 16.) δύω κοσμήτορε λαῶν. 
602. ΕἸ ΜΗ Τῷ ΧΡΟΝΩ ΚΕΚΛΕΜΜΕΘΑ. εἰ μὴ τῆς, φρενῆν 

σεως ὑπὸ τοῦ γήρως σεσυλήμεϑα, λέγων φρονούντως δοκεῖς περὶ ὧν λέ- 
γεις. Ὁ δὲ λόγος πτάνυ πρεσβυτικῶς καὶ αὶ αἰδημόνως ἐν εν ; 

606. ἘΓΩ Δ’ ΟΠΩΣ ΣῪ ΜΗ ΛΕΓΈΙΣ. ἐγὼ δὲ οὐ δύναμαι 

ταῦτα ἀποδέξαδ)α). ἐπειδὴ μὴ καλῶς ταῦτα λέγεις. ΓΈΝΟΙΤΟ ΜῈΝ 

Τ᾽ ΑΝ. δυνατόν σε ἡ ἑτέρως μεταδελεύσαδδοι. Ὁ 
609. ΣΟΥ Δ᾽ ΟΥ̓Ν ΠΕΦΥΚΑ. γράφεται ΣῪ Δ᾽ ΟΥ̓Ν ΠΕ- 

ΦΥΚΑΣ. 

668. ΨΕΥΔΗ. ἑκήρυξα γὸ ὁ ἁ- 
λόντα ϑώπιειν τεϑνήξεσϑαι. 

ο 660. ἘΦΥΜΝΕΙΤΏ, ἐπιδοάτω, 
᾿προδωλλέοθω, ΞΎΝΑΙΜΟΝ, Σ Ἧν» 
“ συγγενείας. 

671. ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ͂Σ. λίαν ἀν 
κόσμος ϑρέψω τοὺς ἔξω γένες. 

678, ΧΡΗΣΤΟΣ. ἥν τε δίκαια 
“ποιῶν. 

677. ΣΤΉΣΕΙΕ, ἄρχοντα ἑαυ- 
Τὴ. 

679. ΤΟΥΤΟΝ ΤῸΝ ΑΝΔΡΑ, 

“ὃν κλίοντα Ψ' ὑπὸ ἡ πσόλεως ςαϑέντος 
ἄρχοντος. 

686. ΚΑΤΑΡΡΗΓΝΥΣΙ, ἐξαίφ- 
γης “ποιεῖ... ΟΡΘΟΥΜΕΝΩΝ, ἄρχον 
μένων ὀρϑως. ΤΑ ΠΟΛΔΑ; κατὰ 

«πολύ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ, ἢ «ρὸς τὸν ἀρ- 
χοντῷ ὑπακοή. 

688. ΤΟΙ͂Σ ΚΟΣΜΟΥΜΈΝΟΙΣ, 

φοῖς κοσμίως ἀρχομένοις. 

698. ΧΑΤΕΡΩ. οὐ μόνον. ἐμοί, 
ΚΑΛΩ͂Σ ἘΧΟΝ. τοῦτο, τὸ μὴ τοῖς 
«υατράσιν ἀνταίρειν, 
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701. ΤῸ ΓᾺΡ ΣῸΝ ΟΜΜΑ. τὸ σὸν ὄμμα, φησὶ, τοιᾶτόν ἐςιν, 
ὥς μηδένα τῶν πολιτῶν ἀντικρύ σα λέγειν τοιαῦτα, οἷς σὺ μὴ τέρψῃ" 
ἐμοὶ δὲ «πσάρεςιν ἀκούειν τῶν λάϑρα κατὰ σδ λεγομένων. ΛΟΓῸΙΣ 

ΤΟΙΟΥΤΟΙΣ. λείπει τὸ χρῆδδαι. ὙΠῸ ΣΚΟΤΟΥ͂, λαϑραίως. 

707. Η ΤΙΣ ΤΟΝ ΑΥ̓ΤΗΣ. διὰ τούτων ὑπεραπολογεῖτοι τῆς χό- 
ρης») ὑπερευπρεπῶς τῇ πόλει τρϑῶς τὸν λόγον. 

711. ἘΡΕΜΝΗ, σκοτεινὴ, λαϑραία σου. 

720. ΔΙΑΠΤΥΧΘΕΝΤΕῈΣ, ἀνακαλυφθέντερ' μετέβη δ ἀπὸ ἑνικᾶ 
ἀριδμδ τὸ ΟΣΤΙΣ, εἰς σσοληϑυντικὸν, τὸ ΟΥ̓́ΤΟΙ. 

722. ΚΑΙ ΤῸ ΜΗ ΤΕΙΝΕΙΝ ΑΓᾺΝ. μὴ αὐθάδη εἶναι, ἀντι- 

τείνοντα τοῖς συμβολεύθσιν" τῶτο δὲ τταρὰ ἸΞόλωνος" 

Γηράσκω δ᾽ αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος. 
725. ΑὙΤΟΠΡΕΝΝΑ, αὐτόῤῥιζα. ὙΠΕΙΚΕῈΙ ΜΗΔΕΝ, τοῖς 

ἱςίοις μὴ ἐγχαλάσῃ. ΚΑΤΩ ΣΤΡΕΨΑΣ. τὴν ναῦν δηλονότι. 

729. ΜΕΤΑΣΤΑΣΙ͂Ν, μετάνοιαν. ΓΝΩΜΗ ΓᾺΡ ἘΠ ΤΙΣ 

; ΚΑῚ Π᾿ ἘΜΟΥ͂. ἀντὶ τῷ, εἰ οἷός τε εἰμὶ λέγειν κἀγὼ, διὰ τὸ νέον. 
ΠΡΕΣΞΒΡΎΕΙΝ, ὑπερέχειν" ἐγὼ, φησὶ, τῦτο οἶμοι ὑπερέχειν, τὸ τὸν 
᾿Ψ, -“ 

ἄνϑρωπον φῦναι πάντα ἐπιςάμενον. Ἡσίοδος" (Ἔργων 260.) 

Οὗτος μὲν τρανάριςος, ὃς αὑτῷ πάντα νοήσει. 

788. ἘΠῚ Δ’ ΟΥ̓͂Ν. εἰ δέ τις ἀνόητος εὑρεϑείη. 

780. ΜΗΔῈΝ ΤΟ ΜΗ ΔΙΚΑΙ͂ΟΝ. μηδὲν διδάσκϑ, ὃ μὴ δίκαιόν 

ἐς σοι μανϑάνειν" ἢ μηδὲν ἔςω, ὃ μὴ δίκαιον. 
741. ΤΟΥ͂Σ ΑΚΟΞΜΟΥΝΤΑΣ, ἀπειθᾶντας, καὶ ἄκοσμα διαπρατ-- 

τομένες. 
744. ΟΥ̓ ΦΗΣῚ ΘΗΒΗΣΞ: οὐκ ἐγὼ ταῦτα λέγω, ἀλλὰ πτάντες 

οἱ τὴν πόλιν οἰκᾶντες" χαριέντως δὲ τὴν δίαιταν τοροσάπῖει τῇ πόλει» 
τῷ μὴ δοκεῖν βόλεδδοι ἀνατρέπειν τὰ τῷ πατρὶ βεθδϑλευμένα. 

Δλο- 701. ΔΕΙ͂ΝΟΝ, φοβερόν. 
ΤΟΙΣ, ἐν λόγοις. 

702. ὙΠΟ ΣΚΟΤΟΥ͂, κρύφα, κε- 
κρυμμένως. 

710. ΧΡΥΣΗΣ, λαμπρᾶς, ὑπερ- 
Φολικῆς. 

711. ἘΡΕΜΝΗ, κεκρυμμένη. ἘΠ- 
ἜΡΧΕΤΑΙ, παρὰ Ὁ πολιτῶν. 

το 714. ΘΑΛΔΛΔΟΝΤΟΣ, εὐτυχοῦν- 
τῆος. Η ΤΙ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑ- 

ΤΡΙ. ἤγεν οὐδὲ ὁ ὃ πατὸρ μείζονα ἀλ- 

λην χάριν σαραὰ τῶν «παίδων δέχεται» 
ἢ εὐτυχοῦήϊας τούτες ὁρῶν, . 

7206. ΠΟΔΑ, τὸ ὃ Θ΄ ἱρίῳ σχοινίον. 
ΥΠΕΙΚΕῚ, υὐσοχαλῷ, ἐνδίδωσι τῇ 
φορᾷ Ἂ «νεύματος. Τὸ ὙΠΤΊΟΙΣ 
λέγει," ἐπειδὴ οἱ τὰς κώπας ἐλαύνοδες, 

«σρηνεῖς γεύοντες ἐλαύνεσιν' ἀνωτρω- 

πείσης οὖν τῆς νεὼς, ἐξαίφνης ὕπτιοι 
γίγνονται. 

720. ΕΠΚΕ, ισυχάλα, 
. 782. ΦΥ͂ΝΑΙ, ἐκ φύσεως εἶναι. 

7387. ΤΗΛΙΚΟΙ͂ΔΕ, οἱ γέροντες, 
ΤΗΛΊΙΚΟΥ͂ΔΕ, γέ. 

730. ΜΗΔΕΝ διδαχθηϊ, ΤῸ ΜῊ 
ΔΙΚΑΙΟΝ. 

Β 4 
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γ45, ΠΟΛΙΗ͂Σ ΓᾺΡ᾿ῊΜΙΝ ΑἾΝ ΧΡΗ. ἃ ἄν με χρὴ προςάσσειν 

τῇ πόλει, ἐκείγη μοι ἔχει κελεύειν 3 

746. ΟΡΑΣ ΤΑΔ᾽ ΩΣ ΕΙΡΗΚΑΣ, τὸ χ, ὅτι αὐρηρῶς προσης 
νέχϑη τῷ πατρί. 

752. ἘΙΠΕΡ ΤΥΎΥΝΗ ᾿ὰ λείπει τυγχάνεις" ὦ 
“τὸ αὐςηρόν. 

πάλιν δὲ τὸ χο διὰ. 

758. ΔΙΑ ΔΙΚΗΣ ΙΩΝ, δικασάμενος» ἐδ μμκουυρίαυς φαῤ- 
ῥησιδιϑόμενος.. 

757. ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΞ ὝΣΤΕΡΟΝ. ς ἀντὶ τοῦ, ἧτ' 

ναϊκός. 

ἡτ]ηδὲν ὑπὸ γυ- 

γδη. ΚΑΙ ΘΑΝΟΥ͂Σ' ΟΛΕΙ ΤΙΝΑ, δὲ ἑωυτὸν ἔρη" ὁ δὲ Κρέων 
ἤᾧὄετο δὲ αὐτὸν λέϊειν. ἘΠΕΞΕΡΧΉ ΘΡΑΣΥΣ: περαήέρω χωρήσεις. 

764. ΤΙΣ Δ᾽ ἘΣΤ᾽ ἈΠΕΊΛΗ. ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ἀπειλὴ σπρὸς 
μωρὸν ἄνδρωπον λεγομένη ; 

760. ἌΛΛΟΥ ΤΟΝΔ' ΟΛΥ̓ΜΠΟΝ, μὰ τὸν ἴρλρβῥπον. ΔΕΝ- 
ΝΑΣΕΙΣ, λυπήσεις, ὑθρίσειρ; ΑΓΑΓῈ ΤΟ ΜΙΞΟΣ. τὴν ᾿Αντιγόνην 
φησίν. ΚΑΤ᾽ ΟΜΜΑΤ΄. ἀντὶ τᾶ, ὑπ’ ὀφθαλμούς. 

776. ΜΈΝΗΣ ΞΥΎΝΩΝ. γράφεται αὶ ΜΑΙΝΗ. ὡς μαίνῃ» φησὶ, 

παρὰ τοῖς φίλοις τοῖς ϑέλδσιν ὑπομεῖναι τὴν σὴν μανίαν. 
78. ΝΟΥ͂Σ Δ' ἜΣΤΙ ΤΗΛΙΚΟΥ͂ΤΟΣ. ἤτοι ὁ τῶν νέων" ἢ ὃ 

φρόνιμος" ὁ δὲ νᾶς ὁ τηλικᾶτος, φησὶ; βαρύτοπάο, ἐςιν ἀλγήρος: 

7581. ΑΜΦΩ ΓᾺΡ ΑΥ̓ΤΑ. τὰς κόραις" ὃδυϊκὸν γάς ἐς. 

788. ΣΦΕ. ἀντὶ τᾶ, αὐτήν. 

7858. ἘΝ ΚΑΤΏΡΥΣΧΙ, ἐν ὑπογείῳ ἡμῤαψονμᾷ ὯΣ ΑΓῸΣ ΜΝΟ- 

ΠΝΟΝ, ἔϑος παλαιὸν, ὥςε τὸν βϑλόμενον καϑειργνύνοι τινὰ, ἀφοσιϑὅϑοι 
βραχὺ τιϑέντα τροφῆς, καὶ ὑπενόεν κάϑαρσιν τὸ τοιᾶτο;. ἵνα μὴ δοκῶσι 

λιμῷ ἀναιρῶν" τοῦτο γὰρ ἀσεδές. ΟΝ ΜΌΝΟΝ ΣΕΒΕΙ ΘΕΩΝ.. 
διὰ τὸ σρροκρῖνοι τῆς ἰδίας σωτηρίας, τὴν Φρὰ τὸν εὐρύν Αι λνμκως ὄίκην. 

ΠΌΝΟΣ ΠΕΡΙΞΞΟΣ. τπλήρης ὀργῆς καὶ ΤΉ ὃ μζυν ὅτι καὶ 

εἰς ϑεοὺς ϑρασύνετοι. 

750. ΚΑΛΩΣ, κακ᾽ εἰρώνειαν, 
τ 758. ΔΙᾺ ΑἸΙΚΗΣ. ΤΩΝ, δικο- 
λογήσας, ἤγεν δικαζόμενος, τὦ: λόγοις 
ἐναντιούμενος. 

755. ΤᾺΣ ἘΜᾺΣ ΑΡΧΑ͂Σ ΣῈΕ- 

ΒΩΝ. ἤγεν τῆς ἐμῆς βασιλείας ὑ ὑπερ- 
μαχῶν, ὃκ ἐῶν αὐτὴν καταφρονεῖοδαι. 

756. ΠΑΤΩΝ, «σἀραβδαίνων" “οὐκ 
ἔφι τοιοῦτον" οὐ γὸ σέξεις τὸς σὰς ἐρ- 
χῶς, ποὺς ϑείος «-αραξαίνων γόμιες" δεῖ 

ὃ τὴν ἀρχὴν ἔγνομιον εἶναι, “ὃ μὴ καϊὰ 

“ϑεῶν. φέρεδδειρ. Ν 

,. 757. ὙΣΤΕΡΟΝ, ριτιῶμι. 
762. ΟΔῈΙ ΤΙΝᾺ. ἤνον ἐμέ, 
767. ΔΟΥΛΕΥ͂ΜΑ, αἰὐνδρώποδαν. 

ΜῊ ΚΩΤΙΔΔΕῈ ΜΕ. μὴ ἀπάτα με, 
Δέγων ὑπὲρ αὐτῆς ἐμοὶ δυσχεραίνειν πὴν 
“σύλω. 

769. ΑΛΗΘΕΣ; κατ᾽ εἰρώνειαν, 
ΤΟΝΔ᾽ ΟΔΥΜΠΟΝ. λείπει ΜΑ, 
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-.702, ΕΡΩΣ ΑΝΙΚΑΤΕῈ ΜΑΧΑΝ. λείπει ἥ κατά" διὼ: σὸν Αἦῳ 
μονα τοῦ ἔρωτος μέμνηται" “σάλαι γὰρ' ὡμονόει τῷ τσατρί" νῦν δὲ ογεδὸν 
πολέμιος γέγονε διὰ τὴν ̓ Αντυγόνην. Τὸ δὲ ἐρᾷν πιλεσίες, ἔχει καὶ ἣ 

παροιμία" δε υφο τωρ δ΄ 
Ἔν “λησμονῇ τοι Κύπρις, ἐν πεινῶσι δ᾽ οὖ. ᾿ : 

ΟΣ ΕΝ ΚΤΗΜΑΣῚ ΠΙΠΤΕΙ͂Σ: ἐπεὶ καὶ κτήματα ἐρῶσι “ολλοί. 
ἘΝΝΥΧΈΕΎΕΙΣ, διαϊρίδεις.. ΦΟΙΤΑΣ Δ᾽ ὙΠΕΡΠΌΝΤΙΟΣ. διότι 

καὶ τὰ ϑαλάσσια ξῶα ἐρᾷ" ἢ ὅτι καὶ τὰ πτόῤῥω ϑηρεύει ὁ ἐρῶν, καὶ διὰ 
ϑαλάσσης ἄπεισι καὶ σαντωχϑ, ὥςε τῷ ἔρωτος ἐπιτυχεῖν" ἢ ὅτι πολλοὶ 
τῶν ἐν πόντῳ ἐρῶδον ἈΤΡΟΝΟΜΟΙ͂Σ ΑΥ̓ΛΑΙ͂Σ, ταῖς ἐπαύλεσιν. 

Ο Δ᾽ ΕΧΩΝ.. τὸν ἔρωτα δηλονότι. 

802. ΣῪ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝ ΑΔΙΚΟΥ͂Σ. σὺ καὶ δικαίους Ναρϑείς 
βξις9 ὥςε τὰς φρένας αὐτῶν ἀδίκες γίγνεδϑο!, ὡς Ἥρακλῆς ἔ ἐνεχόμενος 

τῷ ἔρωτι τῆς ᾿Ἰόλης, τὰ ἐν Οἰχαλίᾳ ἔπραξεν, ἀφορμὴν τῇ πολέμου μὴ 
ἔχων, ἢ τὸν ἔρωτα μόνον. ΞΥΝΑΙΜΟΝ, συγγενές" ὅτι υἱοῦ πρὸς πα- 
τέρα γέγονξ μάχη καὶ διαφορά. ΝΙΚΑ Δ' ἘΝΑΡΓῊΣ ΒΛΕΧῬΑΡΩΝ. 
ὅτι ὁρῶν τὴν σταῖδα ὁ Αἵμων διϑάξυσάν, ᾿ὸ φἀὐξὰ πράτ]εσαν ὑπὲρ 
τοῦ ἀδελφῇ, ἥτίων αὐτῆς γέγονε" νικᾷ οὖν, φησὶν, ὁ ἔρως τῆς “νύμφης, 
ὅς ἐς! «ἤρεδρες τῶν μεγάλῃ ϑισμῶν ἢ ἐν ἀρχοῖς. Τοῦτο δὲ εἶπεν; ὅτι 

ϑαυμαςή τις ἐςὶν ἡ τῇ ἱμέρε ἀρχὴ, ἡ ὥσπερ νομισϑεῖσα ἄνωθεν" διὸ καὶ Ὄ 

πάρεδρον αὐτήν φησι τῶν ϑεσμᾶν: ΠΑΡΕΔΡΟΣ ΕΝ ΑΡΧΑΙ͂Σ. τινὲς 
ταρξδρος ἀφεδδὶ ἀναγινώσμδοι κατ᾽ ἔλλειψιν τϑυ, ἵν᾽ ἥ ἡ παρέδρες" 

λέγαι δὲ δὲ τὸν Κρέοντα. Νικᾷ δὲ ὁ φανερὴς ἵμερος τῶν βλεφάρων τῆς 

εὐλέκτρϑ γύμφης τὸν Κρέοντα, τὸν ἐν ἀρχαῖς τῶν μεγάλων ϑεσμῷν. 

ΑΜΑΧΟΣ, ἀκαταμάχητος. ΕΜΠΑΙΖΕΙ, ἤδεταμο χαίρει. ᾿ 
812. ΘΕΣΜΩΝ ἘΞΩ, ΦΕΡΌΜΑΙ. οἷον δύναμαι «ταρακούομεν 

τοῦ ἄρχοντος, δακρύοντες τὴν ᾿Αντιγόνην, ἣν αὐτὸς κατεδίκασε. ΤῸΝ 

. ΠΑΓΡΚΟΙ͂ΤΑΝ, τὸν πάντας κοιμίζοντα. ΘΑΛΑΜΟΝ., τὸν ἐν τῷ τά- 
φῳ. ΑΝΥΤΟΥ͂ΣΑΝ, ἀνοίγοσαν, ἢ τρέχαεσαν καὶ πορευομένην. 

825. ἘΓΚΛΗ͂ΡΟΝ, μέτοχον. 
831. ΟΥ̓́ΤΕ ΞΙΦΕΩΝ ἘΠΙΧΈΕΤΡΑ. οὐ διὰ ξιφῶν τὸν μισϑὺν τὸ 

πλημμελήματος δχουτα καὶ τὴν τιμαιρίαν: ἀλλὰ Γρ ἐλευϑερίας τε- 

ϑνήξῃ, ἰδίω ἡ κοινῷ νόμῳ περὶ τὸ τέλος χρησαμένῃς, οἷον οὔτε γοσήσρι- 

σα, οὔτε ἀναιρεϑέσά ἐξελεύσῃ τοῦ βίε. ΑΔΑΝ. ἤτοι πρὸς τὸν τόπον 

825. ἘΠΙΝΥΜΦΙΔΙΟΣ, ὁ σρέ- «ταρὲὶ καιρὸν ϑνήσκεις. ΚΈΥΘΟΣ, τὸ 
σπῶν ἐπὶ τὸς γυμφίους ἀδεῶαι. ΝΥΜ- νυ ἰάέρεν: ἔνϑα κρυδεῖσα εἰς ̓ Αδὴν αφί- 
ΦΕΥΣΩ, νυμφευϑήσομαι. 

828. ΚΛΕΙΝΗ. ἐπεὶ ἀδίκως καὶ 830. ΦΘΙΝΑΣΙ, φϑαρτικαῖς, 
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τῇ ϑανάτα. ΑὙΥ̓ΤΟΝΌΜΟΣ. ἢ πρὸς τὴν προαίρεσιν τοῦ ἐπιχειρήμα- 
τος" ἢ ἀντὶ τῦ ἰδίοις αὑτῆς νόμοις χρησαμένη. 

884. ΛΥΓΡΟΤΑΤΑΝ. ἀντὶ τοῦ, λυγροτάτως" ἢ τὴν λυγρὰ ὑπο- 
ἱείνασαν" ἢ λυγρὴν, καϑὺ τὴν Λητὼ ὑδρίσοι! τετόλμηκε. Τοῦτο δὲ 
ἔλαξε πρὸς τὸ ὅμοιον τοῦ ϑανάτα, ὅτι οὐδὲ ἡ ΝΝιόθη ὑπό τινος ἀνηρέϑη. 
ΤΑΝ ΦΡΥΓΙΑΝ ΞΕΙ͂ΝΑΝ, τὴν Νιόδην, “ΞΣΙΠΥΔΟ ΠΡῸΣ ΑΚΡΩ. 

Φρυγίας ὄρος ὁ Σίπυλος. ΚΙΞΣΟΣ ΑΤΈΝΗΣ. ὁ μὴ εὐδὺς τετραμ.- 

μένος, ἀλλ᾽ εἰλιτενής" “πολὺς καὶ ἐπιμήκης" ἢ ὁ μὴ ἀνατείνων εἰς ὕψος, 
ἀλλ᾽ αὐτῇ περιειλούμενος, καὶ οὐχὶ ὑψηλός. Ὁ δὲ νᾶς" ἣν ἐδάμασεν ἣ 

πέτρας βλάςησις, ὡς κισσὸς περιδαλοῦσα αὐτήν" τοεριέφυσεν αὐτῇ, 

φησὶν, ἣ πέτρα, ὡς κισσὸς δένδρῳ. 

845. ΑΛΛΑ ΘΕΟΣ ΤΟΙ ΚΑΙ ΘΕΟΓΕΝΗΣ. «τ-αραμυϑούμενος 
αὐτὴν, ϑεόν φησι τὴν Νιόβδην' ἤγεν καρτερεῖν σε χρὴ, ὡς καὶ ἣ Νιόθη 

ἐκαρτέρησε, καίτοι ϑειοτέρΒ γένδς τυγχάνεσα. Ταντάλϑ γὰρ ἦν τοῦ 

Διός. ΚΑΙ ΤΟΙ ΦΘΙΜΕΝΑ. καὶ γὰρ φϑιμένῳ τταντὶ μακαριςὃν ἂν 

εἴη, τῆς αὐτῆς μοίρας τυχεῖν τοῖς ἰσοϑέοις" οἷον μακάριος ἂν εἴη, ὅςις 

τοῖς ἰσοϑέοις ὁμοίως ἐτελεύτησεν. ἘΓΚΛΗΡΑ, ἤγεν κοινὰ, ὅμοια, τῶ 
αὐτὰ κλήρϑ καὶ τύχης... 

850. ΟΙΜΟΙ ΓΕΛΩΜΑΙ͂. ὑφ᾽ ὑμῶν γελῶμοι, ὅτι ϑεοῖς ἴσην με 
λέγετε. 

858. ἘΠΙΚΤΩΜΑΙ. γράφετοι ἘΠΙΒΟΩΜΑΙ. 

8590. ΟΙΑ ΦΙΛΩΝ ΑΚΛΑΥ͂ΤΟΣ. οἷον μὴ οἰκτειρομένη παρὰ τῶν 
φίλων ἀπόλλυμω. ἘΡΓΜΑ, ἔρμα, περίφραγμα. ΠΟΤΑΙΝΙΟΥ. 
ἔς, μὲν προσφάτε" ϑέλει δὲ εἰπέιν καινᾷ καὶ παρεξηλλαγμένε. ΟΥ̓́Τ᾽ 
ἘΝ ΒΡΟΤΟΙΣΙΝ. οὔτε ἐν ζῶσι, διὰ τὸ εἶναι ἐν εἱρκτῇ" οὔτε ἐν ϑα- 

Ὴν διὰ τὸ ἔτι ἀναπνεῖν. ΟΥ̓ ΖΩ͂ΣΙΝ ΟΥ ΘΑΝΟΥ͂ΣΙΝ. λείπει 

σύνοικος. 
865. ΠΡΟΒΑΣ’ ἘΠ’ ΕΞΧΑΤΟΝ ΘΡΑΣΟΥ͂Σ. σπροβᾶσα ἐπὶ 

τὸ τῆς δικαιοσύνης ἔοζατον βάϑρον μετὰ ϑράσους, βϑλομένη τε ὅσιόν τι 
δρᾷν περὶ τὸν ἀδελφὸν, τὰ ἐναντία τσέπονϑας" ἔπεσες γὰρ εἰς τὸ κενο- 

τάφιον. Τὸ δὲ ἑξῆς" τπροδᾶσα ὑψηλὸν εἰς δίκας βάϑρον, ἔπεσες ἐπ᾿ 

ἔσχατον ϑράσες ἐν τῷ ταρακᾶσαι τῶν τῇ ἄρχοντος τοροςαγμάτων. 

ΤΑΤΡΩΟΝ Δ᾽ ΕΚΤΙΝΕΙ͂Σ. ἢ τὰ ἡμαρτημένα τῷ Οἰδίποδι" ἢ ὑπὲρ 

8398. ΚΑΙ ΝΙΝ ΟΜΒΡῷ. τϑτέ- 845. ΘΕΟΓΈΝΝΗΣ, Τανταλθ. 
ςι, λιϑωϑεῖσα ὄμίδρῳ τὸ χιόνε χειμά- γὸ ὃ ταύτης πατὴρ, ἐκ Διός. 

“ζεται. ᾽ν ἀχίὲ ὶ 852. ΟΛΟΜΕΝΑΝ, ἀποϑανοῦ- 

843. ΔΕΙΡΑΔΑΣ, τὰς τοῦ ὅρους σαν. ἘΠΙΦΑΝΤΟΝ, ὁρωμένην γῦἡῦ ζῶ- 
ἐξοχάς. σαν. 
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τῆς κατάρας τοῦ Οἰδίποδος ταῦτα πάσχεις" αὐτὴ γὰρ τὰ δίκαια τοροέϑα 
ποιεῖν. : 

871. ΤΡΙΠΟΛΙΣΤῸΟΝ ΟΙΚΤΟΝ. γράφετω ΟΙΤΟΝ. πολλάκις 
ἀνὰαπεπολημένον" ἢ διάσημον, αὶ πτανταχοῦ ἀκϑόμενον, καὶ ττολούμενον" 
ἢ τὸν πολλάκις ἐπελθόντα τῷ ἐμῷ οἴκῳ καὶ γένει" λείπει δὲ εἰπών. ΤΟΥ͂ 
ΤΕ ΠΡΟΠΑΝΤΟῸΣ ΑΜΕΤΕΡΟΥ ΠΟΤΜΟΥ͂. καὶ τῆς προτέρας 

ἡμῶν δυςυχίας. ΛΑΒΔΑΚΊΔΑΙΣΙΝ., ἀντὶ τοῦ, Λαδδακιδῶν. ΚΟΙ- 
ΜΗΜΑΤ᾽ ΑΥ̓ΤΟΓΕΝΝΗΤΑ. καὶ συνεσίαι τοῦ “πατρὸς αὐτογενεῖς, 

ἢ συγγενικαί" ἢ ὅτι ταύτῃ συνεκοιμήϑη, ἐξ ἧς γέγονε. Τὸ δὲ ἑξῆς" 
κοιμήματα δυσμόρε μητρὸς, ἐμῷ πατρὶ αὐτογέννητα" ὅτι ὁ αὐτὸς παϊὴρ 
ἅμα καὶ παῖς ἦν. ΟΙΩΝ, λείπει γονέων. ΤΡΟΣΣ ΟΥ̓́Σ. πρὸς τὸς γο- 
νεῖς δηλονότι. ΑΡΑΙΟΣ, ἐπικατάρατος, διὰ τὰ ἐκείνων ἁμαρτήματα. 
ΔΥΞΠΟΥΤΜΩΝ ΓΆΜΩΝ ΚΥΡΗΣΑΣ. διὰ τὴν πρὸς "Αδραςον ἔπι- 

γαμίαν, ἥτις αἰτία τῇ πολέμι8 κατέςη.. 

884. ΣΈΒΕΙΝ ΜΕΝ, ΕὙΥ̓ΣΕΒΕΙΑ ΤΙΣ. οἱ τοῦ Χορξ τὸ μὲν 
ἔργον τῆς παιδὸς ἐπαινῶσιν" οὐ μὴν δὲ ϑαῤῥθσιν, ὡς κοὴ τὴν γνώμην τῷ 
βασιλέως διελέγχειν ὡς μοχϑηράν" φησὶν οὖν, ὅτι πέπρακται μὲν δὲ 
εὐσέθειαν τὸ ὑπὸ ταύτης" ᾧ δὲ ἡ βασιλεία μέλει» τούτῳ οὐκ ἔς, παρα- 
βατὴ ἡ ἀρχὴ, ὅ ἐςτ τὰ προςάγματα' παραθβαίνεσι δὲ, ὅσοι ἀρχόντων 
καταφρονᾶσιν. ΑὙΤΟΓΝΩΤΟΣ,, αὐϑαίρετος, κὶὶ ἰδιογνώμων τρόπος. 

803. ΑΔΑΚΡΥ͂ΤΟΝ. ἀντὶ τᾷ, πολυδάκρυτον. 

8056. ΑΡ ΤΣΤ᾽ ΑΟΙΔΑΣ. πρὸς τοὺς ὑπηκόες τοῦτό φησιν ὁ Κρέων 

ὀργιζόμενος, ὅτι μὴ ϑᾶτῖον αὐτὴν ἀπήγαγον πρὸς εἱρκτήν. ὋὉ δὲ λόγος" 
ἄρα ἴςε, εἰ χρείη λέγειν ἀοιδὸς καὶ γόδς πρὸ τοῦ “ϑανεῖν, οὐδέποτέ τις 
παύσαιτο ; δεῖ οὖν ἐκ βίας ἕλκειν αὐτήν. ΕΠΤΕ ΧΡῊ ΘΑΝΕΙ͂Ν. 
εἰ χρήξει καὶ ϑέλει ϑανεῖν" μετριάζειν δὲ προσποιεῖτοι τῇ κολάσει, ὡς 
δηλοῖ καὶ τὸ ἩΜΕΙ͂Σ ΓᾺΡ ΑΤΝΟΙ, τετέςιν ἀκοινώνητοι τῇ φόνω 
τότε" φησὶ διὰ τὸ μὴ χερσὶν αὐτὴν ἀνῃρηκένοη. 

9001. ἩΜΕΙ͂Σ ΓᾺΡ ΑΓΝΟΙ. τὸ κατὰ ταύτην τὴν κόρην, ἁγνοὶ 
ἡμεῖς ἐσμὲν, τὸ οὐδὲν ἐναγὲς ἐπράξαμεν. ΜΕΤΟΙΚΊΑΣ ΤῊΣ ΑΝΩ. 
ἀντὶ τϑ, τῇ μεϑ᾽ ἡμῶν ἄνω οἰκεῖν. 

860. ἘΨΑΥ͂ΣΑΣ, ἐμνημόνευες. 884, ΣΕΒΕΙ͂Ν, τοὺς ϑαόντας. 

871. ΤΡΙΠΟΔΙΣΤΟΝ, πολυθρύλ- ΚΡΑΤΟΣ; τὸ τοῦ κρατᾶντος ϑέσπι- 
“λήϊον, καὶ «σάγδημον δυςυχίαν, ἣν πᾶς σμα 
ἐλεεῖ. 887. ΟΡΓΑ. ἀντὶ τῆς ὁρμῆς. 

883. ΕΤ᾽ ΟΥ̓͂ΑΝ ΚΑΤΗΝΑ- 889. ΤΑΔΑΙΦΡΩΝ, ἀϑλία. Ε- 
ῬῈΣ. ζῶσαν ἰφόνευσας" διὰ γὺ τὴν ΤΟΙΜΑΝ, πρόχειρον. 

κ " κ- ΄ 

σὴν ταφὴν ζῶσα κατορύττομαι, 
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Ὁ0Ο3.. ΚΑΤΑΣΚΑΦΗΣ, κατεσκομμένην ὑπόγειος. ΟἸΙΚΗΣΙΣ 
ΛΑΕΙΦΡΟΥ͂ΡΟΣ. τῷ μὴ πρὸς καιρὸν εἶναι τὴν γρήννν, ἀλλὰ διόλϑ. - 

807. ΚΆΚΙΣΤΑ ΔΗ ΜΑΚΡΩ, ἀντὴ τοῦ, πολύ. 
909. ἘΝ ἘΛΠΙΣῚ ΤΡΕΦΩ,. εὐεπίφορος Σοφοκλῆς εἰς τὸ, τρέφω 

." τᾶ, ἔχω λέγειν. Ὁ δὲ νοῦς: ἐλπίζω ἀποθανοῦσα πάντας ἕξειν φί- 

ς, ΚΑΣΙΓΝΗΤΟΝ ΚΑΡΑ. ὦ ᾿Ἐτεύμλειρ' ἑξῆς γὰρ τϑ Προλυνείς 
εκθς οὐπρὴ οἴχτο. μνημονεύει: ᾿ 

916. ΤΟΙ͂Σ ΦΡΟΝΟΥ͂ΣΙΝ Εν. παρὰ τὸϊς ἸΑΧ ΩΣ ΛΝ δοκῶ 
δε τετιμηχένοι; ὥςε Τα συνετοὺς πτμη ον τὰ ὑπ᾽ ἐμοῦ εἰς δὲ ὑόν 

μενα. 
919. ΑΝΗΡΟΜΗΝ ΠΟΝΟΝ. ἀντὴ τοῦ, ὑπέςην. ΤΙΝΟΣ Νο- 

ΜΟΥ͂. ἀντὴ τ, τίνος νομίσματος καὶ λογισμδ, ᾿ 

9625. ΤΟΙΩΔῈ ΜΕΝΤΟΙ. τῷ τοισύτῳ νόμῳ, ὃς ἀποδείκνυσι τὸ 
κατὰ τοὺς ἀδελφοὺς δίκαιον ἜΣ ἁπάντων, τιμήσασά μὰς ἔδοξα τῷ 
ἹΚρέοντι ἁμαρτάνειν, διὰ τὴν ἔνδειξιν τῆς βίας αὐτοῦ. 

928. ΚΑΙ ΝΥΝ ΑΓῈῚ ΜΕ. ἐμρατικδγερον τὸ ΑΓΕΙ͂. οὐ γὰρ 
εἶπεν, ὅτι ἐκέλευσέ μὲ ἀγχϑῆναι, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἄγει. 

088. ΔΑΙΜΟΝΩ͂Ν ΔΊΚΗΝ. ἐπεὶ τὰ τ ἀρρίχεσον, ϑνητῇ δ᾽ βρ! 

τ: αρέβη. 

9035. ΤΙΝ’ ΑΥ̓ΔΑΝ ΣΥΜΜΑΧΩ͂Ν. λείπει καλεῖν. ΑΔ’ ἘΠ 

ΜῈΝ ΟΥ̓͂Ν. εἰ ταῦτα τοῖς ϑεοῖς ἀρέσκει. σαϑόντες τὴν τιμωρίαν, 

νοίημεν τὴν ἁμαρτίαν. ἘΠ. Δ’ ΟΙΔ᾽ ΑΜΑΡΤΑΝΟΥΣΙΝ. ἐπὶ τὸν 

κρέοχτῃ ἥ ἀναφορά. Η ΚΑῚ ΔΡΩΣΙΝ ΕΝΔΙΚΩΣ. ἢ ἘΟΕΜΗ͂Ν 
ἤγεν ἔξω τὸ δικαία... ὦ 

θά». ἘΠῚ ΤΩΝ ΑΥ̓ΤΩ͂Ν. ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ χρήβατι ἔοικεν ἣ παῖς 

εἴγοι" οἷον, οὐκ. ἐνδέδωκεν ὀδυρομένη. 

φίά- ΚΑΑΘ ὙΠΑΡΞΕΙΣ, . ἀντὶ τοῦ; πλριόσοντον οἱ ἄγοντες 

αὐτὴν, ἐὰν ἔτι βραδύνωσι. ΒΡΑΔΥΤΗ͂ΤΟΣ ὙΠῈΡ, διὰ' τὸ ἐν αὐτῇ 
ἐμθραδύνειν. 

945. ΟΙΜΟΙ. ΘΑΝΑΤΟΥ͂. ἀδολήδιν τίς ὑπὸ τὸ κρίνα οἱ ὑπή- 
κοοι, ἄξθσί με λοιπὸν ἐπὶ ϑάνατον. 

04. ΑἸΕΙΦΡΟΥ͂ΡΟΣ, ἐν ἡ ἀεὶ 
διώξω φρερθμένη. 

915. ΠΕΡΙΣΤΕΛΛΟΥΣΑ, ἔντα- 
φιάζεσα. ΑΡΝΥ͂ΜΑΙ, λαμξάνω. 

0855. ΑΥ̓ΔΑΝ, ἐπικαλεῖαδαι. 

0836.. ΔΥΣΣΕΒΕΙΑΝ ἘΚΤΗΣΑ- 
ΜΗΝ. τϑτέςιν, εὐσεδὴ πρώάξασα ἔρ- 
γᾶ» ἀσεδὴς ἔδοξα. 

041. ΑΝΈΜΩΝ. ἤψϑν τὴς πρὶν 

ὑπεροψίας "ὃ τύφε. ΡΙΠΑΙῚ, ὁρμαὶ, 
κινήσεις" τὸ ΑΝΣΊΕΣΕΝ, φὩρὸςἢ τὸ ΨΥ- 

ΧῊΣ σύναπῆε, ἵ ἵν᾽ ἢ, ἔτι αὐτὴ αἱ αὖ- 
ταὶ κινήσεις τ ἀνέμων α ἡ ὑπεροψίας 

τῆς ψυχῆς εἰσίν. 
ρ45. ΘΑΝΑΤΟΥ ἘΓΓΥΤΑΤΏ. 

ΑΦΙΚΤΑΙ. ϑαάνωτον ὠπειλεῖ, ν 
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947. ΘΑΡΡΕΙΝ ΟΥ̓ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥ͂ΜΑΙ. οὐ παραμύϑδ- 
μαΐ σε ϑαῤῥέιν, ὡς μὴ κεχυρωμέν σοι τὸῦ ἀποϑανεῖν. Τοῦτο. δέ φησὶν, 
ὡς οὐκ ἐνδιδοὺς, ἵνα μὴ ὑπονοήσῃ ἐκείνη μεταπεπεικέναι αὐτὸν, δακρύεσα" 

ἢ ὁ Χορὸς λέγει; ὡς τῷ Κρέοντος μὴ μεταπειδχέντος,. --- 

0490. Ὡ ΤῊΣ ΘΗΒΗΣ. λοιπὸν πρὸς βίαν αὐτὴν ὄγυσι, οἱ 
ποοι, τὰ πρῶτα αὐτὴν ἐλέῦντες καὶ αἰδούμενοι. “ΘΙ ΚΟΙΡΑΝΙΔΑΣ, 

κοίρανοι" τοῖς ἀπὸ τῷ Χοροῦ φησιν" εἰώϑασι γὰρ οὐ μόνον τοὺς βασι- 
λεῖς, ἀλλὰ καὶ μον ἐνδόξος τῶν «σολιτῶν ὅτω καλεῖν" ἢ πρὸς τὸν Κρέ- 
οὐτὰ, ἠϑικῶς ἂν αὐτὸν εἰς συμμαχίαν “ροκαχεμένη" ἢ πρὸς τὸς πάλδι 
βασιλέας τὸς αρυγόνθε" αὑτῆς. ΤΗΝ ΒΑΣΞΙΛΙΔΆ, γι ἀμκιρθος ἢ 

ΣΕΒΙΣΑΞΣΑ, τιμήσασα. 

056. ΕΤΔΑ ΚΑΙ ΔΑΝΑΑΣΣ, οἷον, ἡ Δανάη ἔτλη μὴ εἶναι ἐν νὐδῆ, 

ἀλλ᾽ ἐν σκότῳ" ἐπεὶ καὶ αὐτὴ ἐν χαλκῷ οἴκῳ ΦΗΝΝΑΝ. ΕΝ ΤΥΝ- 

ΒΗΡΕῚ ΘΑΛΑΜΩ ΚΑΤΕΖΕΥΧΘΗ, κἀτεκλείδ)η ὑπὸ τὴν κιβωϊόν" 
ἢ ὑπὸ τὸν ξυγὸν τῆς ἀνάγκης ἦλϑδε καὶ τῆς τα τ μῇ ἢ κατεξεύχϑη 

συνελϑᾶσα τῷ Διΐ, ΤΑΜΙΕΥΈΣΚΕ, ἀντὶ τοῦ, ἐν αὑτῇ ̓  εἶχε τὰς ἣν. 
γὰς τὸν Διός; ὅ ἐςιν, ἔγκυος ἦν, ΜΟΙΡΙΔΙΑ, εἱμαρμένη. ΝΙΝ, ἀὐύ- 

τήν" τὴν μοῖραν. ΟΜΒΡΟΞ ΟΥ̓́Τ᾽ ΑΡΗ͂ΣΞ. "Ἀῤηξ᾽ γῦν, ὁ Ἀν αἰ ἢ 

γὰρ οὗτος κατὰ μοῖραν ΉΡΘΆΓ βούλεταϊ δὲ εἰπεῖν, ὅτι οὔτε τὰ ἐν οὐ- 
ῥανῷ, οὔτε τὰ ἐν τῇ γῇ; οὔτε τὰ ἐν τῇ μον Ὡρατόμενὰ, παρὰ 

[κου υ γίγνεται. ' 

ο67. ΖΕΥΧΘΗ Δ᾽ ΟΞΎΧΟΛΟ. τὸ ἑξῆς" ξεύχϑη πετρώδει καῖά- 
φρακτος ἔν δεσμῷ". μὴ ὅτω δὲ αὐτὸ λάβωμεν, ὅ ὅτι καὶ ἢ ̓ Αντιγόνη ἀσεξὴς 
ουσὰα ποέπονϑεν ὅ' ὁπερ ὃ ἀσεβὴς Δυκεργος, ἀλλ᾽ ἁπλῶς τῇ παραθέσει τῶν 

ὁμοίων δυςυχιῶν αραμυϑεῖται τὴν κόρην. Τὸν δεσμὸν δὲ τῆς ἀμπέλε 
ϑυϊζάνη. εἶπεν, ἀντὶ τῇ, τὸν ἰοχυρόν. ΚΕΡΤΟΜΙΟΙ͂Σ ΟΡΓΑΙ͂Σ, δι 
τὰς κερτομίες ὀργάς. ΠΕΤΡΩΔΕΙ. τῷ ξερεῷ ἀσνῳ τῆς ἀμπέλυ. 

ΟΥ̓ΤΩ ΤΑΣ ΜΑΝΙΑΞ. οὕτω χαὶ τϑ ΔΛυκέργα, ἁ ἀπὸ τῆς μανίας ὀργὴ͵ 
ἀποβαίνει, ΜΕΝΟΣ γὰρ; ἡ ὀργῇ. ΔΕΙΝΟΝ. ἀντὶ τᾶ, πολύ. ΑΝ- 
ΘΗΡΟῸΝ δὲ, τὸ ἀχβλμον ἃ ἀνϑν ἐν κακοῖς. ΚΕΙ͂ΝΟΣ ἘΠΕΓΝΩ. 
τὸ ἑξῆς" κεῖνος ἐπέγγω τὸν ϑεὸν κερτόμίοις γλώσσης μανίαις ψαύων., 
ἘΝΘΡΟΥ͂Σ. Τὰς ϑεόλήπΙος βάκχας. ΕΥΙΟΝ ΤῈ ΠΎῪΡ, τὸ ὑπὸ 

τῶν βακχῶν αἰρόμενον ἐν Ταῖς Διονυσιακαῖς δαδυχίαις. ΦΙΛΑΥΛΟΥ͂Σ 
Τ᾿ ἩΡΕΘΙΖΕ; ΜΟΥΣΆΑΣ. κακολογῶν αὐτὰς, ἠρέϑιδθ καϑ' ̓ αὑτοῦ" 26 ἀκα οὐβθορ ηβοηββ ὐροκ οτες ἀλες, νορθβνεδ ἐν δἰ ἀν, κα οτος, τη ἐϑ 
λέγει ἂν, ἐτάρασσε νὰ ἐσκόρπιξε τὰς τῶν αὐλῶν ὠδάς, Ἢ οὕτως" τὰς 

- ---.- 

947. ΟΥ̓ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΥΘΟΥ- ρίαν οὔ τινα δίδώμι αὐτῇ; μὴ τὰ .6- 
ΜΑΙ. αὐτὴν δηλονότι" ὄγθν» πσαρηγο- κυρωμένα γενέδδ αι. 
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Μούσας, τὰς περὶ τὸν Διόνυσον, ἐχλεύαξε, τοτέςι τὸς ὕμνες, ἢ Τοὺς 

λόγες" τινὲς δέ φασιν, ὅτι καὶ τὰς Μούσας ὕξρισε. 

978. ΠΑΡΑ ΔΕ; ΚΥΑΝΕΩΝ ΠΕΛΑΓΈΩΝ. ἀντὶ τοῦ, παρὰ δὲ 

τοῖς κυανέοις πελάγεσι τῆς διδύμης ϑαλάτΊης, γέγονεν ἐμφύλια κακὰ 

«περὶ τοὺς Φινείδας. Κυανέοις δὲ πελάγεσιν εἶπε, τοῖς ὑπὸ τῶν Κυα- 

γέων πετρῶν περιεχομένοις. ΔΙΔΎΜΗΣ ΑΛΟΣ. ἢ διᾷ τὸ διωχωρί- 
ϑεῦγοι ὑπ’ αὐτῶν τὴν ϑάλασσαν, ἢ διὰ τὸ συνιέναι! αὐτὰς καὶ ἑνοῦσϑαι» 
διδύμες φησίν. ΑΚΤΑΙ ΒΟΣΠΟΡΙΑΙ. αἱ ὑπὸ τοῦ Βοσπόρα τῷ σε- 
λάγες περιεχόμενοι. ΗΔ’ Ο ΘΡΗΚΩΝ ΞΑΛΜΥΔΗΣΟΣ. ὁ Θρᾳ- 
κικὸς ΞΞαλμυδησός" πέλαγος δέ ἐς! δυοχείμερον περὶ Θράκην" Αἰογύλος" 

(Προμ. 725.) 
Σαλμυδησία γνάϑος 

᾿Εχϑούξενος ναύτῃσι, μητρυιὰ νεῶν. 
981. Ν᾿ ΑΓΧΙΠΟΛΙῚΣ ΑΡΗΣ. παρὰ γὰρ Θρᾳξὶ τιμᾶται ὁ "Α- 

ρὴς» ὡς καὶ ὁ ποιητής. (Ἴλ. Ν. 301.) 

Τὼ εν ἄρ᾽ ἐκ Θρήκης᾽ Ἔφύρῥᾳ μέτα ϑωρήσσεξου, 

τὸ δὲ ΙΝΑᾺ τοῖς ἄνω συνάπτεται" ἵνα ἀκτοὴ Βοσπόριοι" καὶ ἐδὲν λείπει" 

ὅσοι δὲ γράφεσιν ὉΌΝ ΑΡΗ͂Σ, σπεριτ]ὸν λαμθάνεσι τὸ ὄνομα. ΔΙΣ- 
ΞΟΙΣῚ ΦΙΝΕΙΔΑΙ͂Σ. τῶν δισσῶν Φινειδῶν, Πληξίππϑ καὶ Πανδίονος, 
ἢ Γηρύμβα κοὶ ᾿Ασπόνδου. ΤΥΦΛΩΘῈΝ ἘΞ ΑΓΡΙΑΙΣ. τὸ ἑξῆς" 
τυφλωϑὲν ὀμμάτων κύκλοις. ΑΛΑΣΤΌΡΟΙ͂ΣΙ, τοῖς ἄλαςα τποεπονϑό- 

σιν, ἢ τοῖς δυςυχέσι κύκλοις τῶν ὀμμάτων. ΑΡΑΧΘΕΝ ΕΓΧΕΩΝ. 
ἀντὶ τοῦ, τυφλωϑέν" ἀραχθὲν αἱματηραῖς χείρεσσιν, ὑπ᾽ ἐγχέων τὴ κερ- 
κίδων ἀκμαῖς, τατέςι γυναικείαις. 

τ 9890. ΜΕΛΕΟΙ ΜΕΛΕΑΝ ΠΑΘΑΝ. ὅτι τελευτήσασα ἀφῆκεν. 

αὐτοὺς ὑπὸ μητρυιάν" ἢ ὅτι αὐτὴ αὐτοὺς ἐξετύφλωσεν. ΑΝΥΝΦΕΥ- 

ΤΟΝ ΓΟΝΑΝ, κακόνυμφον γονήν" ὅτι ἐπὶ κακῷ νυμφευϑεῖσα δυςυ- 
᾿χεῖς αὐτοὺς ἔτεκεν" ἢ τὴν ἀνύμφευτον ἑαυτῶν" χοινωνίαν, οἷον τῆς τορὸς 

γυναῖκας συνϑσίας ἄπειροι ὀγῖες. Α ΔῈ ΣΠΈΡΜΑ ΜΕΝ ΑΡΧΑΙΟ- 

ΓΟΝΩΝ. Βορέας κῆδος συνῆψε τοῖς ᾿Αϑηναίοις, ἁρπάσας ᾿Ωρείϑυιαν 

'τὴν Ἐρεχθέως, ἐξ ἧς ἔογε Ζήτην καὶ Κάλαϊν καὶ Κλεοπάτραν" ταύτην ὁ 
Φινεὺς ἔγημεν, ἐξ ἧς αὐτῷ δύο «πταῖδες ἐγένοντο, ΤΠλήξιππος καὶ Παν- 
δίων, καϊὰ δέ τινας, Τηρύμδας καὶ ΓΑσπονδος. Μετὰ δὲ τὸν Κι λεοπάϊρας 

ϑάνατον ἐπέγημεν ᾿Ιδαίαν τὴν Δαρδάνα, κατὰ δέ τινας, Ἑἠδοϑέαν τὴν 

988. ΕΙΔΕΝ. ἐπειδὴ ὁ Σαλμι- 085. ΑΛΑΣΤΟΌΡΟΙΣΙΝ, δέον εἰ- 
δισσὸς φ«οταμὸς εἰς τῶς Βοσπορίους “πεῖν ἀλατόρως, ἀλαςφόροις εἶπε πρὸς 
ὠκτας εἰσξάλλει, διαὶ τοῦτο «ρὸς αὐὖ- πὸ, κύκλοις. ΑἹΙΜΑΤΗΡΑΙ͂Σ ΧΕΙ͂- 

τὸν τὴν σύνταξιν ἀπέδωκε; τὸ ἘΠ᾿ ΡΈΣΣΙ. οντὶ τοῦ, χερσὶ ἄν ἐχού- 
ΔΕΝ. : σαῖς αἱματηρο, ᾿ 
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Κάδμε ἀδελφὴν, ἧς καὶ αὐτὸς Σοφοκλῆς μνημονεύει ἐν Τυμπανιςαῖς, ἥτις 
ἐξ ἐπιδυλῆς τυφλώσασα τὲς τῆς Κλεοπάτρας παῖδας, ἐν τάφῳ καϑέϊρ- 

ξεν". ὡς δὲ τινές φασιν, ὅτι κατεψεύσατο αὐτῶν, ἅτε δὴ πειρασάντων 
᾿ αὐτήν" ἐφ᾽ οἷς ἀπατηϑεὶς ὁ Φινεὺς, ἀμφοτέρες τυφλοῖ" ταῦτα δὲ ἱςορεῖ 

᾿Απολλόδωρος ἐν τῇ Βιδλιοϑήκῃ. Τινὲς δὲ ἱσορᾶσιν, ὅτι περιῶσαν τὴν 
᾿μλουγήτραν ὁ Φινεὺς ἐκδέθληκε, καὶ τὴν ᾿Ιδαίαν ἐ ἐπέγημεν" ἡ δὲ ὀργισ- 
ϑεῖσα τοὺς ἑαυτῆς ἐτύφλωσε παῖδας. 

006. ΑΜΙΠΠΟΣ, ταχεῖα, ἴσον ἵππῳ δυναμένη τρέχειν. ἙῚὶ δὲ 
γράφεται ΑΜΙΠΠΟΙΣ, πρὸς τὸ ϑυέλλαις" τράφη ϑυέλλῃσιν ἀμίπ- 
ποις, ταῖς ἐξισθμέναις ἵπποις, ὡς καὶ Ὅμηρος" (Ἴλ. Καὶ, 437.) ϑείειν δ᾽ 

ἀνέμοισιν ὁμοῖοι: ΑΛΛΑ ΚΑ Π᾽ ἘΚΕΙ͂ΝΑ. ἀλλὰ κατ᾽ ἐκείνης, τῆς 

ϑυγατρὸς Βορέε, τῆς ἐξ ̓ Ερεχθειδῶν γεγονυίας, ἐνέσκηψαν αἱ πόολυ- 

χρόνιοι Μοῖραι, καὶ μεγάλα δυςυχῆσαι αὐτὴν πεποιήκασιν. Ἢ. μεγάλοωμ 
δυςυχίαι καὶ ἐπ᾿ ἐκείνῃ τῇ Κλεοπάτρᾳ ἦλϑον. ΜΑΚΡΑΙΩΝΈΣΞ, ἀϑά- 

γατοι νὰ πολυχρόνιοι. ἘΣΧΟΝ δὲ, ἐπέογον, ἐπετέϑησαν, ἐπεδάρησαν. 
1000. ΘΗΒΗΣ ΑΝΑΚΤΕΣ: καὶ νῦν ἀνακτάς φησι τοὺς. ἀπὸ τοῦ 

Χοροῦ ἐντίμος. ΕΚ. ΠΡΟΗΤΗΤΟΥ͂ ΠΕΛΕΙῚ. ἡ δδὸς τὸ τυφλᾷ μετ 
ἄλλϑ ἐς ν, 

1005. ΟΥ̓ΚΟΥ͂Ν ΠΑΡΟΣ ΓΈ. οἷον, οὐδὲ τὴν ἀρχὴν τῆς σῆς 

κατωλιγώρεν μαντείας. 

1009. ΤῸ ΞΟΝ ΦΡΙΣΣΞΩ ΣΤΟΜΑ. ἀντὶ τᾷ, τὸν σὸν λόγον, 
1011. ΕἸΣ ΓᾺΡ ΠΑΛΑΙΟΝ ΘΑΚΟΝ. ϑᾶκος, τόπος οὕτω κά- 

λούμενος. ΛΙΜΗ͂Ν, ὅρμος καὶ ἕδρα, ὅπϑ «στάντα τὰ ὄρνεα τοροσέρχονῖαι. 
ΚΑΚΟ ΚΛΑΖΟΝΤΑΣΣ. λείπε, ἡ ἐπί: ἐπὶ κακῷ. ΒΕΒΑΡΒΑΡΩ- 

ΜΕΝ, ἑρμηνευϑῆναι μὴ δυναμένῳ, ἀλλὰ ἀσαφεῖ, 
1015. ΕΝ ΧΗΛΑΙ͂ΣΙΝ, ἀντὶ τοῦ, τοῖς ὄνυξι. 

αἱματικαῖς. 

1017. ΕΜΠΥΡΩΝ ΕἘΓΕΥΟΜΗΝ, ἀντὶ τῦ, ἀπεπειρώμην τῆς διὰ 

“συρὸς μαντείας. 

ΦΟΝΑΙ͂Σ, ταῖς, 

908. ΑΝΎΑΣ᾿, ὑπῆρξε. 
͵. 900. ἜΣΧΟΝ, ἐπέϑεντο" ἤγεν» ὸ 

ταύτην τὸ μεμοιρασμένον κατέφζεν. 

1000. ΗΚΟΜΕΝ, ἐγώ τε καὶ ὃ 
ἐμὸς σαῖς. 

1005. ἈΠΕΣΤΑΤΟΥ͂Ν, ἔχωρι- 
ζόμην" ὦλλ᾽ ὅπερ ἔλεγες, ἡδέως ἰδεχό- 

μην» ὥσε νὰ νῦν σεείσομαί σοι. 
1005. ΒΕΒῺΣ ἘΠῚ ΞΥΡΟΥ͂ 

ΤΥΧΗΣ. ἤγδν εἷς κίνδυνον καϑιγώ- 

μενος. 

1009. ΤΟ ΣΟΝ ΦΡΙΣΣΩ ΣΤΟ- 
ΜΑ: φοξϑμαι μή τι καϑ' ἡμῶν λέξης. 

1011. ΟΡΝΙΘΟΣΚΟΠΟΝ, ἐφ᾽ ὧ 
καθήμενος σκοπῶ τὰς ὄρνιϑας. 

1014. ΟΙΣΤΡΩ, μανίᾳ. ΒΕΒΑΡ- 

ΒΑΡΩΜΕΝΏ, ἐτάκτῳ. 
1015. ΣΠΏΩΝΤΑΣ, σαταράτηοδιας 

ἀλλήλες Φονικοῖς ὄνυξι. 
1016. ΡΟΙΒΔΟΣ ΟΥ̓Κ ΑΣΗ- 

ΜΟΣ. ἤχος οὐχ, ἥσυχοι, ἀλλὰ 'σφο- 

δρὸς ἡ ψοφώδης, 
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1020. ΜΥΔΩΣΆΑ. δίυϊρος ὅσα ἡ καῦσις. ΚΗΚΤΣ δὲ; ἢ ἀνάδοσι 
ἐνταῦϑα" κυρίως δὲ ἣ λιγνὺς τῇ καπνᾶ; ἡ ἀπὸ τῶν καιομένων γεγνὸ- 

μένη. ΚΑΤΥΦΕ, καὶ ἔτυφε' τύφειν ἐςὶ, τὸ ἠρέμα ὑποσμύχειν." -ἌἈΝῈΕ- 
ΤΥ δὲ, ἀνέδαλε" τὰ μηρία ἐκ τῷ λίπες.. ΚΑΤΑΡΡΥΕΙ͂Σ, κατοῖῤ- 

ῥεόμενοι, γυμδημωικμῥιναν ἐκ τ. λίπες "ἦν καλυπΊούσης ὍΝ γε 

πιπῖον. 

1024. ΠΑΙΔΟΣ. τ ἐδηγῦντὸᾳ δαιόνε ΦΘΙΝΟΝΤ᾽. ἢ φϑορο 
ποιά" ἢ διὰ τοῦ “ορλρὶ ἀσήμως φδαρόμεγαι ἘΞΧΑΡΑΙ, αἱ ἑςίαι. 
ΠΑΝΤΕΛΕῚΣ, αἱ τὰ τέλεια τῶν ἱερείων δεχόμενοι" ἢ ὅλα ἢ δὲ 

ὧν «τὠαᾶντά τελειῶτα. ΠΛΗΡΕΙ͂Σ ὙΠ᾿’ ΟΙΩΝΩΝ ΤΕ ΚΑΙ Κυ- 
ΝΩΝ ΒΘΡΆΞΞ. ἀντὶ τῶ, οἱ κύνες, καὶ οἱ ὄρνιϑες διασπάσαντες τὸ τοῦ 

ΠΠολυνεΐκες σῶμα, ἐπὶ τὲς βωμὲς ἐκόμισαν; ναὶ ὅτως ἐμόλυναν. ἅπαν)αξ. 
1031. ΘΥΣΤΑΔΑΣ ΛΙΤΑΣ:. τὰς διοὶ ϑυσιῶν γιγνομένας. λισχάς. 

ἈΑΠΟΡΡΟΙΒΔΕΙ͂, γπα, ἀμῳ ἀφίησιν. ΑΝΔΡΟΦΘΘΡΟΥ͂ ΒΕΒΡΩ- 
ΤΕΣ. ἀπὸ τοῦ ἑνικοῦ ἐπὶ τὸ σληϑυντικὸν μετέβη... . 

1039. ἈΚΕΙ͂ΤΑΙ, ἰᾶται, ϑεραπεύει. ΑΚΙΝΗΤΟΣ, ονρενλ ον 

᾿ΑΥΘΑΔΙΑ -ἘἜΘΙ. διὰ τὴν αὐϑδάδειαν εἰς σκαιότητὰ τἰπῖοσιν οἱ ὧς 
ὥρωποι. 

1045. ΤῚΞ ΑΛΚΗ ΤΟΝ ΘΑΝΟΝΤ’. αὶ Ὅμηρος" ( ἴλ. 2. δά. .) ' 
Κωφὴν γὰρ δὴ γαῖαν ἀεικίξει μούως , 

δ: ΤΟΞΕΥΈΤ᾽ ΑΝΔΡῸΣ ΤΟΥ͂ΔΕ. ἤγει πϑοαων 'μου; 
ὡς: προὴν σχοπᾶ. ΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ̓ΔΕ;. ἀντὶ τῦ, ἐμᾷ. ἈΠΡΑΚΤΟΣΞ 
ὙΜΙ͂Ν ΕἸΜΙ. ὑφ᾽ ὑμῶν τῶν μάντεων, τὸ τῶν συγίεμῶνε 15 ἘΞΗΜΠΟ- 
ἍΗΜΝΑΙ, ἤγεν πέπραμοι, ποεπραγμάτευμδι" Ἐ Ὅμηρος" (Θὃ. Θ. 
162.) οἵ τε τπρηκτῆῤες ἔασιν" ἀνεμπόλητος. μὴ “επρωγμαεευμένυς. 
ΚΑ ΚΠΕΦΟΡΤΙΣΜΑΙ, προδέδομοι, φόρτος γεγένήμοι" Ὁ 
με φόρτον. 

1049. ΤῸΝ ΠΡῸ ΞΑΡΔΕΩΝ ἩΗΛΕΚΤΡΟΝ. Σάρωις, πρρ 
Λυδίας, πταρακειμένη τῷ χρυσοφόρῳ Πακτωλῷ" ἀντὶ τῇ, εἴ τι βόλεδ)ε 

εἰς χρήματα νεῦον, δέχεδ)ε" τὸν γὰρ ΙΠολυνείκη οὐ ϑάψετε, 

1056. ΘΕΟΥ͂ΣΞ ΜΙΑΙΝΕῚΙ͂Ν, ἀμίαντον γὰρ τὸ ϑεῖον. 

1017. ἘΜΠΥΡΩΝ ΕΓΕΎΟΜΗΝ, 

ϑυμάτων ἡπῆόμην. 
1018, ΠΑΜΦΛΈΚΤΟΙΣΙΝ, ἐν 

οἷς πάντα ϑύματα φλέγεται. 
1020. ΚΗΚΙΣ, ὑγροὶ γἢὺ λισγώδης 

ὠνάδοσις. ἘΤΉΚΕΤΟ, καϊέῤῥει. ΚΑ᾽ ἊΞ 
ΟΤΎΦΕ, χωρὶς ἀνώψεως ἐκαίετο. ΚΑ᾽. - 
«ΝΈΠΤΥΕ. ἤγθν ἐξέστιπῆε τῶν μηρῶν 

ἢ κεκαλυμμένη τοιμελή, 

1022. ΔΙΕΣΠΕΙΡΟΝΤΟ, ἀτάκ- 
τως εἰς ἀέρα ἐφέροντο. πσῦϑϑαοο, 
ἐγυμινοῦντο. 

' 1025; ἈΣΗΜΩ͂Ν, κακοσήμων" ἢ, 
ἄφ᾽ ὧν οὐχ οἷόν τ᾽ ἦν σημειώσαδλαι. ἷ 

1028. ΕΣΧΑΡΑΙ, τόποι, ὅπ8 τὰ ι 

ϑύματα καίονται, 
1029. ΒΌΡΑΣ; σπαράξεως εἰς 

“βοράν. 
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ὃν 1061. ΠΆΑΤΚΟΙΝΟΝ, τῷ βίῳ κοινόν. ᾿Ἐπεὶ εἶπεν ΑΡ’ ΟΙΔῈΝ 
ἌΝΘΡΩΠΩΝ ΤΙΣ, καὶ καϑόλϑ ἔλαθε πᾶσι κοινὸν καὶ φανερόν, 

1064. ΤΑΎΤΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΞΟΥ͂. ἀντὶ τοῦ, τῆς ἀδϑλίας, 
1069. ΑΡ’ ΟἾΣΘΑ ΤΑΓΟΥ͂Σ. οἷδϑα, φησὶ, βασιλέας ὑβρίϑων.. 
1072. ΟΡΞΕῚΣ ΜῈ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ. τὰ ἀῤῥητά με δημοσιεύει 

ἀνακινεῖς. 

107γ4. ΟΥ̓́ΤΩ ΓᾺΡ ΗΔΗ. οὕτω φυῤῥδυ, λέ ὅτι ἐπὶ ἡ κέρδεσι λέγω; 
1075. ὩΞ ΜῊ ΜΠΟΛΗΣΩΝ. μὴ ἐξαπατήσων. 
1076. ΜΗ ΠΟΛΛΟΥ͂Σ ΕΤῚ ΤΡΟΧΟΥ͂Σ. μὴ Θυλλὺς ἡλία δρό- 

μϑς τελέσων, ὅ ἕξιν, ἡμέρας. ΑΜΙΛΛΗΤΗΉΗ͂ΡΑΣ δὲ, τὸς ἀλλήλες 

διαδεχομένες. ΤΡΟΧΟΥ͂Σ δὲ, ἀντὶ τοῦ, κύκλες, δρόμους. ΤΕΛΩΝ 
δὲ, ἀντὶ τθ, τελέσων. 

εἰ 1080. ΕΧΈΕΙΣ ΒΑΛΩ͂Ν. ἀντὶ τοῦ, ἔδαλες. ΨΥΧῊΝ ἘΓΆΤΕ 

ΜΩΣ. τὴν τῆς ᾿Αντιγόνης. , 

1089. ΑΝΟΣΙΟΝ, νῦν τὸν μὴ τυχόντα τῶν ὁσίων λέγαι: ΩΝ 
ΟΥ̓́ΤΕ ΞΟΙ ΜΕΤΕΣΤΙΝ. ἐξοσία δέδοται" λέϊει δὲ τῶν νεκρῶν, ἘΚ. 
ΞΟΥ͂ δὲ ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ͂ καὶ οἱ ἄνω ϑεοὶ ἔχειν αὐτὸν ἄνω ἄταφον. 
1086. ὙΣΤΕΡΟΦΘΟΡΟΙ, αἱ ὕξερον βέλλουσαι βλάψαι" καὶ τὸ 
ΛΟΧΩΣΙ γὰρ τὴν οὐ τταρωχρῆμα, ἀλλὰ τὴν ἐς ὕςέρον ἀψοφητὶ τι- 

μωρίαν δηλοῖ" τὸ νοῶν δὲ ἀντὶ τοῦ ϑηλυχοῦ ἔταξεν, ὡς καὶ τὸ 

(Ὁ: Ἴ. 851.) σωτῆρι τύχῃ. 

1080. ΚΑΤΗΡΓΥΡΩΜΕΝΌΣ, ἀργύρω σειδϑείς. ΦΑΝΕΙ͂, δεί- 

ξει;: ΧΡΟΝΟΥ͂ ἘἜΡΙΒΉ, ἀντὶ τῇ, ἀναδθολή. ΑΝΔΡΩΝ ΤΎΝΑΙΣ 
ΚΩ͂Ν. λείπει ὁ καί" ἀνδρῶν τὴ ΉῊΝ 

1002. ΕΧΘΡΑΙ ΔῈ ΠΆΞΑΙ. ἢ Θηθαίοις ἐχϑραὶ, ἢ τοῖς ϑεοῖς" 
ἀΐ πόλεις δὲ, ἩΡΙΝ ὧν ἄρχεις, ἐπαναξἡσοντοή σοι. ΚΑΘΗΓΊΣΑΝ, 
μετὰ ἅγους ἐκόμισαν. ἙἘΣΣΤΙΟΥ͂ΧΟΝ ἘΣ ΠΟΛΙΝ. ἀντὶ τοῦ, ἐπὶ 
τὴν ἑς αν τῆς πόλεως. ἘΞΣΤΙΟΥ͂ΧΟΝ δὲ, τὴν ἔχϑοσαν ἑξίαν καὶ βωμές, 

1ορθ. ΤΟΙΑΥΤᾺ ΑΦΗΚᾺ ΘΥΜῸ ΚΑΡΔΙᾺΣΞ ΤΟΞΕΥΜΑ- 
ΤΑ. τοιαῦτά χατὰ τῆς καρδίας σϑ τοξεύματα ἀφῆκα μετὰ ϑυμοῦ" ἢ 

τῷ ϑυμῷ τῆς καρδίας σδ᾽ λείπει δὲ ἡ κατά. ΤὨΝ ΣῪ ΘΑΛΠΟΣ. 

. 1061. ΤΟΥ͂ΤΟ ΠΑΤΚΟΙ͂ΝΟΝ. 1077. ΤΡΟΧΟΥ͂Σ, «εριόδως, Α- 
τὸ ΤῊΣ ἐπειδὴ γῶρ ἀορίως ἐλέχϑη, ΜΙΛΛΗΉΗΡΑΣ, ὥσπερ ἐξ ἁμίλλης 

ἕχαςος ἑαυτὸν ὑποπεύει εἶναι. «εριόντας" λέγει δὲ τὰς ἢ ἡμέρας καὶ 

“ἼΤΟΘ5: ΑΝΈΤΕΙΠΕΙ͂Ν ΚΑΚΩΣ, νύκτατ᾽ παεριτρέφοντος Ὁ Θ᾽ οὐρανοῦ δ 

ἐξ ἐναντίας κακολογήσειν. ἥλιον ἀεὶ, ἡμέρα »κἢ νὺξ γίγνεται. 

1075. ἘΜΠΟΛΗΣΩΝ, χκερδήσων' 1080. ΑΝΘ᾽ ὭΝ, διότι. ΤΩΝ 
ἤγεν καταπείσων ὅν πρὸς τὸ σὸν ϑέ.: ΑΝΩ, ἀπὸ τῶν ἀνω. 

λημα ἄξων. τῷ 
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τὴν δριμύτηϊα, τὸν ἐμπρησμὸν, τὸν ἰόν ΘΑΛΠΟΣ γὰρ; τὸ καῦμα" ἐκ 
μεταφορᾷς δὲ τῶν ἑρπετῶν' ἐκεῖνα γὰρ ϑερμαινόμενα, τὸν ἰὸν μή τοῦ 

διὸ καὶ ἐν ϑέρει μᾶλλον ἰογύβδιν. 
1104. ἘΞ ΟΤΟΥ ΛΕΥΚῊΝ ἘΓΩ. ἀντὶ τοῦ, ἀπὸ νεότητος ἄχρι 

γήρως. ΛΑΚΕΙ͂Ν, φϑέγξαδϑαι. ; 

1108. ΤΟ Τ᾽ ΕἸΚΑΘΕΙ͂Ν, τὸ μὲν ὑποχωρεῖν, δεινόν" τὸ δὲ ἀντι- 
ςάντα βλαθῆναι, πτάρεςιτ. 

ὙἜΡΙ δὲ ἘΥΝΈΒΑΗΝΌΒΘΕΙ ΓΑΡ. Ἰὐαίά αν κατάκόηϊουσι, Ὰ ἡδ«. 
πἸϑσι.᾿ 

1117. ΜΟΛΙΣΞ ΜῈΝ. μόγις αὐδανθω τῆς πρυτέρας γνώμης. 
ΔΥΞΜΆΑΧΗΤΈΟΝ. ἀλριιάν τὸ ΔΥ͂Σ. : 

1110. ΔΡᾺ ΝΥ͂Ν. ἀντὶ τϑ, δρᾶσον.. 

α122. ΕΠΟΨΙΟΝ. φανερὸν, διὰ τὸ ὕψος" φησὶ δὲ τὸν τάφον. 

ΔΟΞΑᾺ ΤΗΔ᾽ ἘΠΕΣΤΡΑΦΗΝ. ὀύχηδα βετερράφην. ΔΈΔΟΙΚΑ 
ΓΆΡ ΜΗ. δέδοικα γὰρ, φησὶ, μὴ οὐκ ἔςι καλὸν τὸ πρυϑετ ἦε καινά" 

ἀλλ᾽ ἄριςόν ἐς! τὸ τρείϑεδνοι ἈΝ ἀῤχαίοις νόμοις." 

1127. ΠΟΛΥΏΝΥΜΕ. ὦ Διόνυσε" οἱ μὲν γὰρ Βάκχον; οἱ ὃ 
Ἴακχον; οἱ δὲ Δύαιον, οἱ δὲ ἡχῆνη οἱ δὲ Διϑύραμθον αὐτὸν καλοῦσιν. 

ἈΜΦΕΠΕῚΙ͂Σ ΙΤΆΑΛΙΑΝ. διὰ τὸ ποολυάμπελον τῆς χώρας. ΠΑΤ- 

ΚΟΙΝΟΥ͂Σ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΣ: ἐν οἷς πάντες συνάγοντωι διὰ τὰς πανη- 

γύρεις. Ἢ διὰ τὸ τὴν ϑεὸν πάντας τρέφειν. Ἢ ὅτι κοινὰ τὰ μυςήρια 
Δήμηϊρος αὶ Διονύσε. ἘΝ ΚΟΛΠΟΙ͂Σ. ἀντὶ τϑ, ἐν πεδίοις. Ὡ, ΒΑΚ - 

ΧΕῪ ΒΑΚΧΑΝ. τῶν βακχῶν βακχευτά. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ͂Ν. τὴν 

σόλιν τῆς μητρός σου. ΑΓΡΙΟΥ͂ Τ᾽ ΕΠῚ ΞΠΟΡΑᾺΑ ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ. 

σταρὰ τὸν τόπον, ἐν ᾧ ἐσπάρησαν οἱ ὀδόντες τῷ δράκοντος. 
1139. ΔΙΛΟΦΟΥ͂ ΠΕΤΡΑΣΞ. τῷ Παρνασσ δηλονότι" τοιϑτο 

γάρ ἔξι τὸ ὄρος. ΣΤΈΡΟΨ. ἡ λαμπρά. ὈΠΩΠΕ ΛΙΓΝΎΣ. σὲ ὁρᾷ 

ὁ λαμπρὸς καπνός" ἀντὶ τϑ, σοὶ ϑυσία! κατὰ ΤΠαρνασσὸν γίγνονται", ἢ 
«“αρόσον αὐτόματον πὰ ἐκεῖσε ἀναδίδοτω. ΚΩΡΥΚΊΑΙ. αἱ Παρ- 
γασσίδες. Κωρύκιον γὰρ ἄνερον ἐν Παρνασσῷ. ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ ΤΕ 
ΝΑΜΑ. Ἑαςραλία, πηγὴ ἐν ἀπαῤναιεόνι ΝΥΞΑΙΩ͂Ν ΟΡΕΩΝ. 

᾿ Νύσα, Φωκίδος ὄρος" εἰσὶ δὲ νὰ ἄχλδ! -ππολλαὴ Νύσω. ΚΙΞΣΞΗΡΕΙ͂Σ, 

κισσοφύροι. ΧΛΩΡΑ Τ᾽ ΑΚΤΑ. ἢ τὸ ἐν Ἑὐδοίᾳ φησὶν ἄλσος, ἢ τὸ ἐν 
ἩΠαρνασσῷ" ἐν ἀμφοτέροις γὰρ τοῖς τόποις ἡ ἄμπελος, ἣ καϑ᾿ ἑκάςην 

ἡμέραν «περὶ μὲν τὴν ἕω βότρυας φέρει" περὶ δὲ τὴν μεσημιδρίαν; ὄμφα- 
κας' ἐτρυγᾶτο δὲ τπεπανϑεῖσα περὶ τὴν ἑσπέραν. ΕὙΥΑΖΟΝΤΩΝ. 
ὑμνόντων, μετὰ εὐφημίας εὐοῖ λεγόντων, ὅς ἐςτν ὕμνος Διονύσϑ. 

1119. ΜΗΔ᾿ ἘΠ᾽ ΑΑΔΟΙΣΙ ΤΡΕΠΟΥ. ἤγον μὴ μεᾳαξουλεύ. 
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1153. ΚΕΡΑΥΝΙΑ, χεραυνοβλήτῳ. ΜΟΛΕΙ͂Ν. λείπει ϑέλησον" 
ἢ ἁ ἀπαρέμφατον ἀντὶ Θρογθετηεῦς ΠΑΡΝΉΣΙΑΝ ὙΠῈΡ ΚΛΙΤΥΝ. 

ἀντὶ τῇ, Τ]αρνησίας ὑπὸ πλαρύδρ; οἷα διὰ γῆς» ἢ δι᾽ ὑγρᾶς. Ἡ ΣΤΟ- 
ΝΘΕΝΤΑ ΠΟΡΘΜΟΝ. ἢ φονόεντος διὰ πορϑμδ", καὶ ὃ ποιητής" 

(Ἴλ. Ψ. 230.) ὁ δ᾽ ἔςενεν οἴδματι ϑύων. ΣΤΟΝΌΕΝΤΑ δὲ, τὸν 
ἠχώδη, διὰ τὰ κύματα. ΠΟΡΘΜΟΝ δὲ. ἔνιοι; τὸν ἀπ βϑρύρραι εἰς 

Βοιωτίαν" οἱ δὲ, τὴν Σικελιλὴν ϑάλασσαν. ἐν ο  ἀο Κα ἃ 
1160. ΠΥΡΠΝΕΟΝΤΩ͂Ν ΧΟΡΑΓῈ. τῶν τυρπνίων ὅρον ἐπί- 

σχοπε". καὶ γὰρ αἰϑέριος τιμᾶται, ὡς καὶ. ΧΕ θρίδηε φυδὶς αντὸν ἐν αἰϑέρι 

κατοικέιν. ἦλλλας. ΧΟΡΑΓῈ. τὸν ΧΟΝν ἄγαχς ἢ τῶν ἱἄρρως χῇ-, 

ρηγέ᾽ κατὰ γάρ τινα μυςιχὸν λόγον, τῶν ἀσέρων ἐςὶ χορηγός. ΚΑῚ 

ΝΎΧΙΩΝ ΦΘΕΓΜΑΤΩΝ. τῶν ἐν νυκτὶ εὐφημιῶν; κα τὕμνων" -ἐν 
νυχτὶ γὰρ αἱ Διονυσιοικοὴ χορέϊαι γίγνονται" ὰ δι νυν ἐν ἡ δέος 

(486.) ΤΉΝ τ ι 
Νύκτωρτ τὰ πολλά" σεμνότητ᾽ ἔχει ὀέδεοι: ᾿Ξ: 

ΠΕΡΙΠΟΛΟΙ͂Σ. ταῖς ἱερείαις» ταῖς σαῖς ἀκολούϑοις" τὰ ἐν" Νάξῳ γι ῥῶ 

τιμᾶται; ὅτι ἐκεῖ τῇ ̓Αριάδνῃ συνεγένετο. ΑΙ ΣΕ. ΜΑΙΝΟΌΜΕΝΑΙ.. 
λείπει ἣ περὶ, ἵν᾿ ἧ, αἵ τινες περὶ σέ. 

1170. ὉΠΟΙ͂ΟΝ ΞΣΤΑΝΤΑ. ὁπωσδήποτε βεθιωκόρα, εἴ εἴτε καλῶς, 
εἴτε ἐναντίως. 

ἩΡΆΙ. ΚΑΤΑΡΡΕΠΕῚ, «πίπτει, καταβάλλει: γράφεται δὲ ὙΩΣ 
ῥέπει, ὅ ἐςτι, τοίπΊειν ποιεῖ. 

1175. ὩΣ ΕΜΟΙ. λείπει, ἐδόκει. 

1179. ΑΦΕΙ͂ΤΑΙ ΠΑΝΤΑ. ἀπολέλυται, ἀπόλλυται. Αλλως" ἣ 
μεταφορὰ ἀπὸ τῶν «παιζόντων τοῖς κύβοις, ἢ ἀπὸ τῶν ἁλιέων" βόλος 
γὰρ, ἡ τῇ δικτύε ἄφεσις. ΟΤΥΑΝ ΠΡΟΔΩΣΞΕΙ͂Ν, ἀπολέσωσιν. ΟΥ̓ 
ΤΙΘΗΜ᾽ ἘΤῺ. καὶ τίϑημι, ριον} ἐν τοῖς φῶσι τὸν τοιϑτον" οἷον, οὐ 
γνομίξω ξῇν ἐκεῖνον τὸν ἄνδρα, ὃν ἂν τποροδῶσιν αὶ ἡδοναί. 

1188. ΖΗ. ἀντὶ τᾶ, ξῆϑι, τπροςακτικῶς, ΚΑΠΝΟΥ͂ ΣΚΙΑ͂Σ. 

τὰ ὑπόλοιπα ἐδ᾽ ἂν ἀχρής 8 τινὸς ποριαίμην. 
1187. ΟΙἹ ΔῈ; ΖΩΝΤΕΣΣ ΑἸΤΙΟΙ. τούτοις δὲ τῷ ϑανεῖν αἴτιοι 

ἐγένοντο οἱ ξῶντες. 

1164. ΝΑΞΙΑΙΣ, ταῖς ἐκ Ναξε' 
κὠκεῖ γὸ ἐτιμᾷτο; συμμιγεὶς ᾿Αριάδνη, 

1168. ΤΟΝ ΤΆΜΙΑΝ, τὸν χο- 
φηγὸν καὶ δυτῆρα τῆς αὐτῶν μανίας. 

1173. τὸ ΑΕΙ «ρὸς τὸ ΟΡΘΟΙ κἢ 

τὸ ΚΑΤΑΡΡΈΠΕΙ συναπήέον. 
1174. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ, ἕ συμ" 

ξαινόντων, γινομένων" ὁποῖα ἔται, ἢ εἰ 

ὠεὶ ὡσαύτως ἕξεσι. ΖΗΔΏΤΟΣ, μα- 
καριςός. 

1170. ΑΦΕΙ͂ΤΑΙ, ἀπολέλυ πάν-᾿ 
τα τὰ ποιοῦντα αὐτὸν μακαριςόν. 

1183, ΤΥΡΑΝΝΟΝ, βασιλικόν. 

1186, ΑΧΘΟΣ, συμφοράν. 
52 
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1100. ΠΌΤΕΡΑ ΠΑΤΡΩΑΣ. τὸ χ, ὅτι ἐρωτᾷ πότερα πτατρῴαφ 

ἢ πρὸς οἰκείας χερὸς, ἀκούσας ἤδη, ὅτε ΑὙΤΟΧΕῚΡ ἀπέϑανεν. 

1104. ΕΥ̓ΡΥΔΙΚΗΝ. Ἡσίοδος Ἡνιόχην αὐτὴν καλεῖ. . 

Ἵκετο δ᾽ εἰς ΚΚρείοντα κοὴ Ἡνιόχην. 

ΟΜΟΥ͂. ἐγγύς. ΚΛΥΟΥ͂ΣΑ ΠΑΙΔΟΣ. λείπει ἡ περὶ, ἵν᾽ ἦ, μα 
τῷ παιδός. ΤΎΧΗ, ὅ ἐςιν, ἐκ τύχης. 

1100. ΕΥ̓ΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΗΓΌΡΟΣ. δ εὐχῶν πηροσαγορείανῦ 
σα. ΑΝΑΞΠΑΣΤΟΥ͂. δυσχερῶς ἀνασνιομένηξ, καὶ ἀνοιγομένηςε 
ἈΠΟΠΛΗΣΞΟΜΑΙ. ἐκπλήττομαι. 

1207. ΠΑΡΗΣΩ, «αραλιμπανῶ. ΜΑΛΘΑΣΣΟΙΜ᾽ ΑΝ. ἀπα- 
τήσαιμι. ; 

1211. ΝΉΛΕΈΣ. ἀντὶ τᾷ, ἐλέες μὴ τυχόν. 

1213. ΚΑΙ ΤῸΝ ΜΕΝ. «πρὸς τὸ ἑξῆς" καὶ τὸν μὲν λαῶν 

ἘΝΟΔΙΑΝ ΘΕῸΝ. τὴν ᾿Ἑκάτην, ἢ τὴν Περσεφόνην. ΘΑΛΛΟΙ͂Σ. 

ξύλοις. ΣΥΓΚΑΤΉΘΟΜΕΝ, συγκατεκαίομεν. ΟΡΘΟΚΡΑΝΟΝ, 
ὑψηλόν. ΝΎΜΦΕΙΟΝ. τὸν γυμφᾶνγα. 

1221. ΑΚΤΕΡΙΣΤΟΝ. τὸν κακοκτέριςον τῆς Ὑοδαν δὰ τόπον. 

Ἦ τὸν μὴ δεξάμενον ἐντάφια. ΑΞΉΜΑ ΠΕΡΙΒΑΙΝΕΙ ΒΟΗΣ. τὰ 
κακὰ σύμξολα τῆς βοῆς πεεριςοιχίξεται. ᾿ ͵ 

1220. 1Τ᾿ ΑΣΞΟΝ, προσέλϑετε δηλονότι. ΑΡΜΟΝ 'ΧΩΜΑ- 

ΤΟΣ. τὴν ἐκ λίϑων ἁρμονίαν τῇ τάφες ἢ τὸ ὑψηλὸν μέρος τῇ χώμα- 
τῇ τὸ ἡρμοσμένον λῦσαι ΛΙΘΟΞΠΑΔΗ. ὡς λίϑε: ἀποσπαδϑένϊος, 

ὅπως εἰσέλϑῃ ὁ Αἵμων. ἢ ὑμεῖς ἀποσπάσαντες ἀϑρήηοτεά Η ΘΕΟΙ͂ΣΙ 

ΚΛΕΠΤΟΜΑΙ͂. ἢ ἀπατῶμοι ὑπὸ τῶν ϑεῶν. 
1284. ἨΘΡΟΈΝΕΝΙ, ἀνρυρρῦμαι, ἈΡΘΧΩ ΜΙΤΡΩΔΕΙ͂. μι- 

τρώδη βρόχον λέγει, ὄφις ἦν αὐτῇ ζώνη ἀπὸ σινδόνος. ΚΑΘΗΜΜΕ- 

 ΝΗΝ, τὸν’ τράχηλον δεδρμόνην. 

1101. ΜΉΝΙΣΑΣ ΦΟΝΟΥ͂. ὁρ- Περσεφόνην» τὴν "ἐν ταῖς τριόδοις. ὡὸ» 

γιδεὶς ἕνεκα ᾿΄ Φόνα τῆς ᾿Αντιγόνης. ὁ ρευομένην᾽ αὕτη γάρ ἐξὶν ἡ Ἑκώτη, ὡς 
1102. ΟΡΘΟΝ, ἀληϑές. ' ἄλλοις τὸ «σολλοῖς δοκεῖ, τὰ Λυκόφρονι, 
1197. ΤΩ͂Ν ΛΟΓῺΝ ΕΠΗ͂ΣΘΟ- 1288. ΑΘΥΜΟΥ͂, ὀλιγοψύχω" τὸ 

ΜῊΝ. τῶν λόγων τῷ ἀγγέλε ἤκεσα᾽ ἘΞ “ρὸς τὸ ἩΘΡΟΥ͂ΜΕΝ ἔχεὶ τὴν 
ἔμαϑον. δύναμιν. ἘΝ ΛΟΙΣΘΙῷ, ἐν ἐρκώτῳ 

1200. βιαίως τὰ σλῆϑρα Ἢ πὺυ- τόπῳ τὸ ταφϑ. 

λῶν ἀνέσπασα" οὐ γὰρ ἠδυνάμην φέ- . 1238. ἈΠΟΙΜΩΖΟΝΤΑ. ἐἰπὸ- 
ρει» τὴν αἰκοήν. Δέον δὲ εἰπεῖν ἀγω- πλαιόμενον “σῶς, ϑανούσης αὐτῆς, τοῦ 

σπαςῶὼς, ΑΝΑΣΠΆΣΤΟΥ ἫΝ τὸ ταύτης λέχος Ἰξέρηται. Ἢ ΦΘΟΡΑΝ 
ΠΥΛΗΣ εἶπεν. ᾿ΕΥ͂ΝΗΣ λέγει τὴν ἐν “Λδὸ αὐτῆς οἷ- 

1201. ΟΙἸΚΕΙΟΥ͂, τοῦ πρὶ τὸῦ κησιν, ᾿ 
«παιδός. 1245. ΠΑΠΤΗΝΑΣ, «ροσθλέ- 

1213. ἘΝΟΔΙΑΝ ΘΕΟΝ, τὴν ψας. 
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1246. ΠΤΥ͂ΞΑΣΞ ΠΡΟΣΩΠΩΏ. οἷον. ἀποςραφεὶς καὶ σκυϑρωπά- 

σας; καὶ ἐκ τῇ πτροσώπα καταμεμψάμενος" οὐ κυρίως ττροσπἸύσας τῷ 
πατρὶ, ὡς καὶ ἡμεῖς ἐν συνηϑείᾳ φαμὲν, Κατέπυσεν αὐτῶ, ὅ ἐςι, κατε- 
φρόνησε τῶν λόγων αὐτῇ. Οὐχ εἷλκε τὸ ξίφος κατὰ τῇ πσατρὸς, ὥσπερ᾽ 
ᾧετο" εἶπε γὰρ ἄνω" (762.) 

ἭΝ οὖν ϑανεῖται, καὶ ϑανϑσ᾽ ὀλεῖ τινά. 
ὁ ἄγγελος δὲ οὕτω νομίξδων ἀπαγγέλλει. ΔΙΠΛΟΥ͂Σ ΚΝΩΔΟΝ- 

ΟΎΑΣ, ἀντὶ τῦ, διπλᾶς ἀκμάς" ἄμφηκες γὰρ τὸ ξίφος" κνώδων δὲ, τὸ 
ὀξὺ τὸ ξίφος, παρὰ τὸ καίνειν τοῖς ὀδοῦσι. 

1250. τὸ ΕΓΧΟΣ οἱ τραγικοὶ καὶ ἐπὶ ξίφες λαμβάνεσι. 
.1258. ΦΟΙΝΙΟΥ͂ ΣΤΑΛΑΓΜΑΤΟΣ. τὴν πνοὴν τῇ φοινία ςα- 

χάγματος ἐχβάλλει τῇ λευκῇ αὐτῆς ποαρειᾷ, ὅ ἐςιν, αἷμα ἐξέπνευσε. 
ΤΕΛΔΗ ΛΑΧΩ͂Ν. τὲς γὰρ γαμᾶντας, τελείες ἐκάλεν. 

1260. ἘΛΠΙΣΙῚΝ ΔῈ ΒΟΞΚΟΜΑΙ. νομίξω αὐτὴν μὴ βόλεδϑαι 
δημοσίᾳ ϑρηνέϊν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ οἰκήματι μετὰ τῶν ϑεραπαινίδων. ΤΝΩ - 

ΜΗΣ ΓᾺΡ ΟΥ̓Κ ΑΠΕΙΡΟΣ. οὐκ ἀνόητος, φησὶν, ὑπάρχει, ὥς: δη-- 
μοσίᾳ ὀδύρεδγαι. ΑΜΑΡΤΆΝΕΙΝ δὲ λέγει νῦν, τὸ ἐμφανῶς ϑρηνεῖν. 

1267. ΑΛΛλ᾽ ΕΙΞΟΜΈΕΞΘΑ. ἀλλ᾽. ἔσω ἀπελϑόντες μαϑησόμεϑα, 
μή τι ἡ μανιῶδες κρύφα βελεύεται, ἀνελέϊν ἑαυτὴν πειρωμένη. ΝᾺ 

1271. ἘΦΗΚΈΙ. ἀντὶ τᾷ, ἥκει. ΜΝΗΜΑ. τὸν γεκρόν. ΟΥ̓Κ ΑΛ- 
ΛΟΤΡΙᾺΝ ΑΤΗΝ. ἐ δι’ ἄλλον ἀποθανόντα, ἐκ ἐξ ἄλλϑ νεκρωθένϊα. 

1276. ΘΑΝΑΤΟΕΝΤΑ. ϑανάτε ἄξια, ἢ ϑανάτε αἴτια. ΑΝΟΔ- 

ΒΑ, ἀνωφέλητα. ΝΈΟΣ ΝΈΩ ΞῪΝ ΜΟΡΩ. νέᾳ ἡλικίᾳ, καὶ καινο- 
πρεπέι ϑανάτῳ τετελεύτηκας. 

1282. ΔΙΚΗΝ ΔΕΙ͂Ν, γράφεται ΕΧΕΙ͂Ν. 

1286. ΑΓΡΙΑΙΞ ΟΔΟΙΣ, ἀγρίαις ὁρμαῖς. ΛΑΚΠΑΤΉΤΟΝ. 

τὴν μεϑ᾽ ὕδρέως ἀπωδεμένην" ἢ τὴν μεγάλως καταπατθμένην. ΑΝ- 
ΤΡΕΠΩΝ ΧΑΡΑΝ. τὴν χαρὰν λὰξ πατήσας. 

1246. ΠΡΟΣΏΠΩ, τεῦ ἑαυτοῦ. 
ἈΝΤΕΙΠΩΝ, ἀνταποκριϑεῖς. Ξι- 

ΦΟΥ͂Σ ΔΙΠΛΟΥ͂Σ ΚΝΩΔΟΝΤΑΣ.. 

ἤτοι τὸ δίφομον ξίφος. 
1248. ΗΜΠΛΑΚΕ, ἀπέτυχε. 
1250. ΥΤΡΟΝ, ἐξ αἵματος. ΑΤ'΄- 

ΚΩΝ᾽, τὸν αὑτῷ. ΠΡΟΣΠΤΥ͂ΣΣΕ- 
ΤΑΙ, σεριπλέκεται. 

1252. ἘΚΒΑΛΛΕΙ ΡΟΗΝ, ἐκ- 
πέμπει τῶν ῥινῶν κῦἡ τοῦ ςόματος αἷμα 
«ρὸς τὸ πρόσωπον τῆς παρϑένε. 

1203. ΔΜΩΑΙΣ ΠΡΟΘΗΣΕΙΝ, 

δαύλαις -προξαλέσϑαι. 

1272. ΜΝΗΜ’ ΕΠΙΣΗΜΟΝ, τὸ 
«-αιδὸς σῶμα φανερόν. 
1273. ΟΥ̓Κ ΑΛΛΟΤΡΙΑΝ. αὐ- 

τὸς γὰρ αἴτιος τῷ παιδὶ τοῦ ϑανώτου 
ἐγένετο" τὸ δὲ ΕΙ ΘΕΜΙΣ ΕΙΠΕΙΝ 
λέγει, διότ, βασιλεὺς ἦν, καὶ ἠδεῖτο 

αὐτόν. 
1282. ΤῊΝ ΔΙΚΗΝ, τὸ δίκαιον" 

λέγει δὲ τὸ μὴ χρῆναι «πρὸς ᾿Αντιγόνην 
τοιαῦτα “ποιεῖν... 

9 
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1200. ΤΑ ΜῈΝ ΠΡῸ ΧΕΊΡΩΝ, ὡς τ Κρέοντος τὸν τοαῖδα 
βαςάξοντος... ἜΣ ἘΠ ἐς Ἰῶδο Ξ- , 

εὐδόθϑι, ΠΑΜΜΠΙΤΩΡ.. ἡ κατὰ, πάντα μήτηρ: ἐμφαντικῶρ δ ἃ εἰ- 

πεν, ὅτι αὶ μέχοι ϑανάτε μήτηρ ἡλίρο, μὴ ἑλομένη μὐ μετὰ τὸν τοῦ 

«παιδὸς ϑάνατον, ΦΧ Μ ΑΝ 

1206, ΚΑΚΑΓΙΡ ἙΛΤΑΙ κ κακὴν, να κδῆαι λίαν, ἔχονται: ἙΠΈΞΕΙΡ- 
ΓΑΣΩ, ἐπέσφαξαρ: ὩΣΦΑΓΙΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙ͂ΟΝ. τὸν ἀπὸ σφαγῆς 
τῆς. γυναικὸς μόρον. ἘΠ’ ΟΛΕΘΡΟ, τᾷ Ἰΐμονος:. ἢ 
: 1802. ΟΥ̓ ΓᾺΡ ἘΝ ΜΥΧΟΙ͂Σ ΕΤΙ, ἐγκέκλεις οι ἣ γυνή. 

....330}. ΠᾺ. Δ΄ ΕΝΑΝΤΙΑ, γράφεται. ΤῸΝ Δ' ΕΝΑΝΤΑ. 

1800. ΟΞΥΘΗΚΤΟΣ. ὀξεῖαν λαβοῦσα πληγήν. ΗΔΕ ΒΩΜΙΑ 

ΠΈΡΙΞ, ὡς, ερεῖον περὶ τὸν βωμὸν ἐσφάγη. προπετής. ΛΎΕΙ. ΚΕ- 
ΔΛΑΙΝΑ. ἀπόλλυται. ΤΟΥ ΠΡῚΝ. ΘΑΝΟΌΝΤΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΣ. 
ὡς αὐτῆς τορογαμηϑείσης Μεγαρεῖ τινι πτρὸ τῷ Κρέοντος" οἱ δέ φασι τὸ 
Μενοικέως, τῇ ἀποσφάξανϊος ἑαυτόν" πρότερον γὰρ Μεγαρεὺς ἐκαλεῖτο" 
ἐν δὲ τῷ Τυράννῳ Οἰδίποδι αὶ αὐτὸς ΝΜΙενοικέα αὐτὸν καλεῖ. ΕΦΥΜΝΗ- 

ΣΑΣΆΑ. καταρασαμένη σοι, ὡς τραιδοκτόνῳ. 

.1314. ΑΝΈΠΤΑΝ ΦΟΒῷΩ, ἀῤριις ἐταράχϑην. ΑΝΤΑΙΑΝ, 
γράφεται ΚΑΙΡΙΑΝ. 

1318. ΤΩ͂ΝΔΕ ΚΑΚΕΙΝΩΝ. τῇ τὴν γυναῖκα καὶ τὸν υἱὸν ἀπο- 
ϑαγεῖν. ἘΠΕΣΚΗΠΤΟΥ͂. κακῶς ἐλέγε᾽ τελευτώσης αὐτῆς ἐνομίξε, 

ἐπεγράφου. ᾿ 

1820. ΠΟΙΩ, ΔΕ. τίνι τ μὰς φησὶν, ἐλύετο, νὰ ἐφέρετο εἰς φονάς 

ἀντὶ τδ, σοίῳ τρόπῳ εἰς ᾧόνον ἔπεσε 9 ᾿ 

1828. ΤΑΔ' ΟΥ̓Κ ἘΠ᾿ ΑΛΛΟΝ. οὐδεὶς ἀνθρώπων ταῦτα ἐπὶ ᾿ 

ἄλλον ἀπὸ τῆς ἐμῆς αἰτίας μεϑαρμόσει" ὅ ἐς.) τὸ σᾶ φόνϑ ἐξὰς ἃ ἂν εἴ- 

ποι ἕτερον τῶν ἀνθρώπων αἴτιον, ἀλλ᾽ ἐμέ.. ΤῸΝ ΟΥ̓Κ ΟΝΤΑ. τὸν. 
οὐκ ὄντα ὅλως, μᾶλλον δὲ μηδένα. 

1200. ἮΡΟ ΧΕΙΡΩ͂Ν ΤΑΔΕ 

ΦΈΡΕΙΣ. ἤτοι τὸν σαῖδα. ΤΑ Δ΄ 

ἘΝ ΔΟΜΟΙΣ, τὰ ἐνεσῶτα τῆς γυναι- 
κός. ᾿ 

1314. ΑΝΈΠΤΑΝ, ἐξέξην, καὶ 
«όῤῥω ἐμαυτῷ γέγονα. ΑΝΤΑΙΑΝ, 
«αληγήν. 

1815. ἈΜΦΙΘΗΚΤΩ, δισόμω" 
οὐ γὰρ δύναμαι φέρειν τὸ τῶν συμφο- 

ἐῶν “έλαγος, ὥςε ϑανὼν ὠναισϑησίαν 

ἔσχον ἀεὶ τούτων, 

1918. ΤΏΝΔΕ ΚΑ ΚΕΙΝΩΝ. 

τῶν τοῦ Αἵμονος μόρων, καὶ τῶν τοῦ 
Μενοικέως, διότι εἴασα; αὐτὸν ἀπολέ- 
ὥαι, [᾽ σῦκ ἐκώλυσας. 

1510. ἘΠΕΣΚΗΠΤΟΥ͂, πρόφα- : 

σιν γῦ κατηγορίαν ἰδέχο. 
1921. ΟΠΩΣ, ἐπεί. 

1327. ΑΓΕΤΕ Μ᾿ ἘΚΠΟΔΩ͂Ν. 
καλῶς εἶπεν ἀναχωρῆσαι" τὰ γὰρ ἐκ-, 
“οδὼν κακὰ, Ὁ, μεγάλα ὄντα, ἐλά- 

χισα Φαίνεται" ὥσπες οὖν ἐκ τῷ ἔναν- 

τίη τὼ ἐν ποσὶ καὶ μικρὰ ὄντα; μείζω 
φαίνεται, 
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1320. ΚΕΡΔΗ ΠΑΡΑΙΝΕΙ͂Σ. κέρδος μεταφωνεῖς τὸν ϑάνατον" 
παρὰ τότε γὰρ τὰ κράτιςα κακὰ ἀπαλλάσσεῖαι, ἢ βράχιςα γίγνεῖαι» 
τϑτέςιν ἐλάχιςα γίγνεται. Ἔν ἄλλοις δὲ ὅτω τὰ μικρὰ τῶν κακῶν 
λυσιτελέςερά ἐςιν ὡς ἂν κακά. Ἢ ὅτως" τὰ ἐν ποσὶ κακὰ, ἂν ἐλάχιςα᾽ 

ἢ. χράτιςᾷ ἐςιν.. Ἢ ὅτως" βραχέα γὰρ τὰ κακὰ, ἐάν τις ἀνᾳχαρῇ: 

Ἢ τὰ μικρὰ τῶν κακῶν λυσιτελέρερά ἐς" τὸ γὰρ ταχέως φεύγειν τὰ 
ἐν ποσὶ κακὰ, κράτιςὁν ἐςι. 

1382. ΦΑΝΗΤΩ, ΜΟΡΩΝ, ὁ ἐμὸς ϑάνατος μαίραν, τούτων τῶν 
καχῶν. ΤΈΡΝΠΙΑΝ. τῆς τελευτῆς σπταρασχευαςικήν᾽ τέρμα γὰρ, τὸ 

τέλος. 

1336. ΜΈΛΛΟΝΤΑ ΤΑΥ͂ΤΑ. δεύτερα. ΟΤΟΙΣΙ. ΧΡΗ. τοῖς 

ϑεοῖς. 

.1338. ΑΛΛ’ ΩΝ ἘΡΩ. ὧν βύλρμαι τυχεῖν, ταῦτα ἠυξάμην. 

1345. ΠΑΝΤΑ ΓᾺΡ ΛΕΧΡΙΑ. ἤγεν πλάγια, καὶ πεπωκότα τὰ 

μὲν ἐν χερσὶ, τὰ δὲ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ. ΔΥΣΚΟΜΙΣΤΟΣ, ἀφόρητος. 
1348, ΠΌΛΛΩ ΤΟ ΦΡΟΝΕΙ͂Ν. τὸ καλῶς φρονεῖν, τορῶτόν ἐςτν 

εὐδαιμονίας, τὸ τοῖς ἀνδρώποις ἐξοχώτατον. ΜΈΓΑΛΟΙ, ΔΕ ΛΟΙΓΟΙ. 

αἱ μείαλοῤῥημονίαι τῶν ὑπερηφάνων, τιμωρίας μεγίςας τοῖς κεκτημένοις 
ἐπάγεσαι; τελευταῖον διδάσκϑσι τὸ φρονεῖν" ὰ ὁ ποιητής" (Δ. Ῥ, 82.} 

ῥεχϑὲν δέ τε νήπιος ἔγνω. 

Ἰςέον δὲ, ὅτι διαφέρει τῆς Εὐριπίδϑ ᾿Αντιγόνης αὕτη, Σι φωραϑεῖσα 
, ἐκείνη, διὰ τὸν Αἵμονος ἔρωτα ἐξεδύϑη πρὸς γάμον" ἐνταῦϑα δὲ τέναν- 

τίον. 

1320. ΚΕΡΔΗ. πὸ ἀπαχϑῆναι 
ἐντεῦϑεν, ἵγα τῆς τούτων ϑέας ἀπὼν 
ὀλίίην ὀδύνην ἔ ἔχης. ΒΡΑΧΙΣΤΑ ΓΑΡ 
ΚΡΑΤΙΣΤΑ. ἤγεν ἔλατῆον λυποῦσιν, 
εἰ «πσόρῤῥω τις τούτων γένοιτο. 

1337. ΟΤΟΙΣΙ, οἷς τισιν, ἤγουν 
σοί" σὲ γὸ ἄξιον φροντίζειν, ὅπως Εὐ- 
ευδίκη τὸ Αἵμων τεϑάψεται. 

1330. ΜΗ ΝΥΝ ΚΑΤΕΥΧΟΥ͂ 

ΜΗΔΕΝ. μηδὲν εὔχαι κατὰ σϑ᾽ τοτ- 
ἔςι τὸ ϑανεῖν᾽ οὐδεὶς γὸ αὐτὸ ἐκφευ- 
ξεῖται. 

1342. ΟΥ̓Κ. ΚΩ͂Ν. οὐ γὃ ἤδειν 

ὡς διὼ τὸν τῆς Αντιγόνης ϑάνατον καὶ 
αὐτὸς τεϑνήξη. 

1345. ΛΕΧΡΙΑ, ἁ ἀνατετραμμέναι" 
ἤγον καὶ ἡ πρᾶξις; καὶ ὃ νοῦς μ ἐξη- 
σϑένησε. 

1348, ΤΟ ΦΡΟΝΕΙ͂Ν, τὸ φΦρόνι- 
μὸν εἶναί τρᾶ, ΠΡΩ͂ΤΟΝ ΥὙΠΆ.ΑΡ- 

ΧΕΙ, «αροτιμώτερον καὶ κρεῖτ!όν ἔξιν" 

ἢ γϑὸ ἀρχὴ κρείων τῶν μετ᾽ αὐτὴν, 
ἐπειδὴ αἰτία ἐςΐν. 

1351, ὙΠΕΡΑΥΧΩΝ, ζῷ ὑπερη- 

φάνων. 

1352. ΤῊΡΑ. ἤγδν ὕφερον. 

ΤΕΛΟΣ ΞΧΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕἸΣ ΤῊΝ ΑΝΤΙΓΌΝΗΝ, 
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Ὡς 5 ; μὰ θυ ψ, "μ ϑαακοῖ, ὙΠ πωνίη 
Ἔχ τνν ἘΣ τὴν ὦ ἨΎΤΕ. ὝΜΟΥ, ως ἀν 

πο ον ὑπὸ Α ἭΚΗΙ ὮΣ 

) ΔΝ τ ν “Ὁ 
ΠΝ πρπηξοθη ἐν ἮΝῸῚ ἸᾺ 

᾿ Υ 

ΠΝ 

ΩΝ ΡΝ Ἢ ΡΉον 

ἐπ μάν, 

Ἐπ ΣΝ Ὁ Δ ΩΝ ον 
᾿ δὲ 



ΣΧΟΔΙΑ ΠΑΛΑΙᾺ 

ΕΙΣ ΤᾺΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 

᾿ - ᾿ 

1: ΔΟοΓοῸΣ ΜῈΝ ἘΣΤ᾽ ΑΡΧΑΙΟΣ. παροιμία ἐκ πολλᾶ οὔ-᾿ 
τως εἰρημένη. Ὁ τρόπος ἀναχρονισμός" μεταγενέςερος γὰρ τ Ἥρα-. 
᾿κλέους δόλων, ὁ μηδένα μακαρίζειν δεῖν τορὸ τελευτῆς πορὸς Κροῖσον 
᾿ἀποφηνάμενος. Φασὶ δὲ ᾿Αϑηναίες αἰτήσαδγαι Ξόλωνο νόμων γραᾷξὴν»:- 
τὸν δὲ δεδιότα τὸ ἁψίκορον αὐτῶν, ὅρκον αἰτῆσαι! αὐτές" ἐπιμεῖναι δὲ 
σὺν αὐτοῖς δεκαετίαν, αὶ σταρευλαβδόμενον, μήποτε μένοντα αὐτὸν ἀναγ- 
'χάσωσι μεταϑεϊνοή τι τῶν νομίμων, ἀναχωρῆσαι πρὸς Λυδὲς καὶ ἹΚροῖ- 
σον. Δεξάμενος δὲ Κροῖσος αὐτὸν, δείκνυσι πσάντα τὸν ττλῦτον, καὶ " 

ςρατιώτας ἐν ὅπλοις χρυσοῖς, βωμόν τε Ἀπόλλωνος πτάγχρυσον" καὶ" 

καυχώμενος ἠρώτα αὐτὸν τίς αὐτῷ πτάντων ἀνθρώπων εὐδαιμονέςερος. 
Ὁ δὲ ἔφη Κλέοδιν καὶ Βίτωνα. Λυπηϑεὶς δὲ ὁ βασιλεὺς ἠρώτα τὸν τὰ " 
δεύτερα αὐτῶν φέροντα. Τύτου δὲ πάλιν ἕτερον ττροδαλλομένου, ἠγα- 
νάκτησε ἸΚροῖσος, ὅτι μὴ τὰ δεύτερα τῆς εὐδαιμονίας αὐτῷ δέδωκεν. Ὁ. 
δὲ ἸΞόλων συνεὶς τὴν λύπην, ἀπεφήνατο ὅτι τέλος δεῖ ὁρᾷν τῇ βίου. Φασὶ. 
δὲ αὐτὸν τοτηνικαῦτα «πόλεμον αἱρόμενον πρὸς Πέρσας, χρηδδῆνωι αὐτῷ 
«παρὰ τῷ ϑεδ" ΓΕ, ἢ 

Κροῖσος ἽΔλυν διαδὼς μεγάλην ἀρχὴν καταλύσει. 

ὁ δὲ νομίσας περὶ τῆς Περσῶν ἀρχῆς αὐτὸν λέγειν, ἐπολέμησε, καὶ ἣτ- 
τηϑεὶς ἐν συυρὶ βέδλητοι ὑπὸ Κύρου" καιόμενος δὲ Ἰξόλωνα ἐπεκαλεῖτο. 
᾿Απόλλων δὲ ὄμδρον ἐπιβαλὼν ἔσξεσε τὸ στῦρ. Κύρου δὲ ἐρωτήσαντος, ΄. 

διηγήσατο αὐτῷ τὸ ἀπόφϑείμα τῷ φιλοσόφου" ὅϑεν ϑαυμάσας Κῦρος τὸ 
τῆς τύχης ἄδηλον, μετὰ τιμῆς ἀπέπεμψε τὸν Κροῖσον. ᾿ 

4. ἘΓῺ ΔῈ ΤῸΝ ἘΜΟΝ. ἐγὼ, φησὶ, τὸν ἐμὸν αἰῶνα κοὶ τορὸ 
ϑανάτου διέγνωκα βαρὺν ὄντα, κοὴ ἀπεχϑῆ, καὶ δυςυχῆ. ἘΝ ΠΛΕΥ-. 

ῬΩΝΙ. πόλει τῆς Αἰτωλίας. ΝΎΜΦΙΩΝ. ΟΚΝΟΝ, γυμφίων, ἀντὶ 
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τῦ, νυμφευμάτων" ὄκνον δὲ, τὸν φόδον' Ὅμηρος" (Ἰλ. Ε;. 255.) ὀκνείω᾽ 
δ᾽ ἵππων ἐπιδήμεναι. ἘΠ δὲ γράφετω ΟΥ̓ΔΟΝ, τὴν ταλαιπωρίαν, ἢ, 

ὡς Ὅμηρος, τὸ μεμορημένον καὶ πεπρωμένον. Καλλίμαχος" ἹΚενεὸν 

πόνον ὀτλήσαντες. Ἡδεῖα δὲ ἡ φράσις καὶ Ἷ ἱςορία. ἘΠ ΤΙΣ. ἤγεν ὡς 

οὐδέ τις ἄλλη. , 

12. ΔΡΑΚΩ͂Ν ΕΛΙΚΤΟΣ. διὰ τὸ σκολιὸν τῶν ῥευμάτων. ΒΟΥ- 

ΚΡΑΝΟΣ. οἱ ποταμοὶ ταυρόκρανοι διετυπᾶντο, ἢ ὅτι μυχηϑμῷ εἰσι 
“παραπλήσιοι περὶ τὰς ἐκδολάς. Ὅμηρος" (Ἴλ. Φ. 237.) 

Τοὺς ἔχθαλλε ϑύραξε, μεμυκὼς ἠῦτε ταῦρος. 
ἢ ὅτι ογίδεσι τὴν γῆν, ὡς οἱ βόες" ἢ διὰ τὸ τὰς νομὰς πταρὰ τὸς ποτα- 

μοὺς εἶνω. ἘΞ ΔῈ ΔΑΣΚΊΟΥ. ὁ νᾶς" ἐκ δὲ τῆς δασυτρίχβ γενειά- 
δος αὐτῷ κατέῤῥει τολῆδος ὑδάτων, ὡς ἀπὸ Χρήνης. 

21. ἘΚΛΥΕΤΑΙ ΜΕ. ἀντὶ τᾶ, ἀπαλλάτλει με, ἡ ἐλευϑεροὶ τοῦ 
φόξου, τῇ ᾿Αχελώξ τποεριγενόμενος. Τῆτο γὰρ ἦν τταρὰ Οἰνέως, ὡρισ- 
μένον, τῷ νικῶντι ᾿Αχελῶον αὐτὴν δώσειν. ΚΑῚ ΤΡΟΠΟΝ ΜΕΝ. 
τὸν τρόπον τῆς πρὸς ἀλλήλους αὐτῶν μᾶχης οὐκ ἂν διείποιμι" ἐδεδοίκειν " 
γάρ' ἐκεῖνος δ᾽ εἴποι ἂν, ὃς ἄφοδος αὐτῶν τὴν. μάχην ϑεωρῶν ἰκέϑ 

Ὅμηρος" (Ἰλ: Δ. 5390.) 
ἜΝνϑα κέν οὐκ ἔτι ἔργον ἀνὴρ ὀνόσαιτο αρόδιζοι 

; Ὅςις ἔτ᾽ ἄθλητος. τὺ 
24. ἩΜΗΝ, δασέως, ἵνα συνάδῃ τῷ, ᾿Αλλ᾽ ὅςις ἦν ϑακῶν ἀταρθδὴς 

τῆς ϑέας" οἱ δὲ ψιλῶς, ἀντὶ τᾶ, ὑπῆρχον. ΜΗ ΜΟΙ ΤῸ ΚΑΛΛΟΣ. 

μὴ διὰ τὸ κάλλος ἀλγηδόνι ππεριπέσω, τῷ ̓ Αχελώῳ γαμηϑεῖσα. 

26. ΤΕΛΟΣ Δ᾽ ΕΘΗΚΕ. τὸ ὅλον οὕτως ἔχει" ὁ ΑΓΏΝΤΟΣ 

Ζεὺς, ἤγον ὁ πορύτανις τῇ ἀγῶνος, εὐτυχὲς τῷ ἀγῶνι τέλος ἐπέϑηκεν" 
ἐμοὶ δὲ οὐκ εὐτυχές" εὐτυχῶς μὲν, ὅτι ἀπήλλαξέ με τὸ ᾿Αχελώε" οὐκ 

εὐτυχῶς δὲ, ὅτι καὶ νῦν οὐχ ἥτῖον ἀγωνιῶ διὰ τὴν τοῦ Ηρακλέες ἀπε- 

σίαν. ΚΡΙΤΟΝ. ἀντὶ τᾶ, ἔκκριτον. ΞΥΣΤΑΞΆΑ. ἀντὶ τῶ, συνελ- 
ϑῦσα. ΤΡΕΦΩ. ἀντὶ τῦ, ἔχω καὶ αὔξω" διὰ τὸ κοὴ περὶ Ἡρακλέες 

᾿ ἀϊωνιᾷν. ΠΡΟΚΗΡΑΙΝΟΥ͂ΣΑ, ἀϊωνιῶσα, μεριμνῶσα κατὰ τὸ κέαρ, 
ὅ ἐςιν ἐν βάϑει βθλευομένη" καὶ Εὐριπίδης" (Ἵππολ. 2235.) 

Τί ποτ᾿, ὦ τέκνον; τάδε κηραίνεις 5 

ΝΥΞ ΓᾺΡ ΕΞΑΤῈΙ. ἀντὶ τῇ, νυκτὸς ἔρχεται, αὶ γυκτὸς ἐξορμᾶτοι, Ὁ 
ὥςε διαδοχήν μοι γίγνεδδαι τῶν πόνων. 

82. ΓΉΤΗΣ, γεωργὸς; ὁ τὴν γῆν ἐργαξόμενος. ἙΚΤΟΠΟΝ. ἔξω ᾿ 

8, ΕΙ ΤΊΣ. ἤγουν ὡς οὐδέ τις δυκῶσα. 
ἄλλη. 27. ΚΡΙΤΌΝ, προκεκρι μόνον». 

15. ΠΡΟΣΔΕΔΕΣΓΜΕΝΗ͂; προσο , 
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αὶ πόῤῥω οὖσαν. ΛΑΤΡΕΥΌΝΤΑ ΤΩ. ὑπηρετῶντα τῷ Ἑῤρυδϑεῖ. 
ὙΠΕΡΤΕΈΛΗΣ:. ἀντὶ τῇ, ὑπὲρ τὸ τέλος γέγονεν" οἷον, τῇ τέλες τῶν 

ἄϑλων κρείσσων ὥρϑη, κατορϑώσας αὐτούς. Ἢ ὑπέρτερος αὐτῶν ἐς:ν, 

ἐγκρατὴς, καὶ ὑπεράνω. 

380. ΕΝ ΤΡΑΧΙ͂ΝΙ. πόλις ΠΥΡΌΣ εἰς ἣν Ἡρακλῆς κατῴκησε, 

διὰ τὸν τοῦ ᾿Ιφίτου φόνον κατὰ τὸν νόμον. ΞΈΝΩ ΠΑΡ᾽ ΑΝΔΡΙ. τῷ 
Κήῦκι, ὃς ἦν παῖς ᾿Αμφιτρύωνος ἀδελφῇ, ὡς αὶ Ησίοδος" (ΓΑσπ. 353.) 

Τρηχῖνα δέ τοι τταρελαύνω ἐς Κήῦκα ἄνακτα. 

45. ΣΧΕΔΟΝ Δ᾽ ἘΠΙΣΤΑΜΑΙ. ὑποπΊεύω, ὑπονοῶ, οἴομαι. 

ΑἈΚΗΡΥΚΤΟΣ ΜΕΝΕΙ͂. ἄσημος, οὐ μηνυόμενος ὅπου τοοτ᾽ ἐς ἵν" ὃν 
οὐδεὶς ἐλϑὼν κηρύτϊει καὶ ἀπαγγέλλει, τοῦ ποτ᾽ ἐςί. ΔΈΛΤΟΝ ΛΔΙ- 
ΠΩΝ ἘΣΤΕΙ͂ΧΕΝ. ὡς τῷ Ἣ ρακλέες τύπον διαϑήκης γράψαντος εἰς 

δέλτον, καὶ καταλελοιπότος, ὡς εἰ μὴ ἔλϑοι διὰ τοσότου χρόνου, γνῶνοι 
αὐτὸν τελευτήσαντα, καὶ μετὰ τοὺς πεντεκαίδεκα μῆνας ἀναγνᾶσαν, 

«ποιῆσοι αὐτὴν τὰ ἐντεταλμένα. ΘΕΟΙΞ ΑΡΩΜΑΙ. εὔχομαι τοῖς 
ϑεοῖς, μηδὲν λυπηρὸν ἐγγεγραμμένον ἔχουσαν λαθεξιν" τοῦτο γάρ ἔς! τὸ 
ΑΤΕῈΡ ΠΗΜΟΝΗΣ. "ς᾽ 

50. ΠΑΝΔΑΚΡΥ͂Τ᾽ ΟΔΥΡΜΑΤΑ. διὰ πανδακρύτων ὀδυρμάτων, 
ὡς τὸ, (Ἴλ. Καὶ. 460.) διά τ᾽ ἔντεα ἢὶ μέλαν εἷμα. 

52. ΦΡΕΝΟΥ͂Ν, νεϑετεῖν, εἰς φρόνησιν ἄγειν. 

58. ΤΟ ΣΟΝ. τὸ σοὶ συμῴερον. Ἢ ΤΟΞΟΝ, ἀντὶ τῇ, ὀλίγον. 
ΠΑΙΣῚ ΤΟΞΟΙΣΔΕ,;. ἦσαν γὰρ αὐτῇ τοαῖδες ἐξ Ἡραϊλέα; λλος, 

Κτήσιππος, Γληνὸς, ᾿Οδίτης" ἔς, δὲ Ἡρακλεῖ καὶ ἕτερος Ὕλλος ἐχ 

Μελίτης. 

57. ὭΡΑΝ. ἤγουν φροντίδα, ὡς ὶ Ἡσίοδος" (ἜἜργ. 30.) ὥρη Ἢ 
τ᾽ ὀλίγη πέλεται. Ὁ δὲ νϑς" ἵνα μάϑῃς εἰ φροντίξει τ ἐσάτρδς, δπὴῤ 
τῇ δοκέιν καλῶς «ράτειν ἐ ἐκέϊνον. ἈΡΤΙΠΟΥ͂Σ. ὅ ἐςτν, ἀρτίως αὶ ἥρ- 

μοσμένως τῷ καιρῷ πορεύεται. 
.61. ΑΓ ἘΝΝΗΤΩΝ, δυσγενῶν. ἘΛΕΎΘΕΡΟΝ ΛΟΓῸΌΝ. σπε- 

δαῖον, τὰ ἐλευϑέρῳ τρρέποντα. 

64. ΕΙ ΔΙΔΑΚΤᾺΑ ΜΟΙ. εἰ προσήκει μοι μαϑεῖν. 
65. ἘΞΕΝΩΜΕΝΟΥ͂. ἐν ξένη διατρίθοντος. 

609. ΑΡΟΤΟΝ.. ἐνιαυτόν: ἅπαξ γὰρ τῇ ἔτους ἀροτριᾶται ἥ γῆ. 
ΛΑΤΡΙ͂Ν ΠΟΝΕΙ͂Ν, ὡς λάτριν κοὴ δοῦλον πτονεῖν καὶ ὑπηρετεῖν τῇ 

Ὀμφάλῃ. 

38. ΕΚΤΑ, ἔκτεινε. 70. ΛΑΤΡΙΝ ΠΟΝΕΙ͂Ν, ὡς λά- 
58. ΤΟΣΟΝ, τοσοῦτον; ἤγεν ὀλί- τρῖν ὁ δοῦλον «πονεῖν καὶ ὑπηρετεῖν τῇ 

γοῦ-. : ᾿ομφάλη. 
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71, ΠΑΝ ΤΟΙΝΥ͂Ν. ἀκέσεται τοίνυν τις, ὅτι Ἡρακλῆς πᾶν αἰ- 
οχρὸν ὑπέμεινεν, εἰ ἀληϑῶς ὑπέςη τὸ δολεύειν τῇ Ομφάλῃ. ὰ 

72. ἘΞΑΦΕΙ͂ΤΑΙ, ἀφείϑη, ΛΚ τῇ δουλεύειν. 

74. ΕΥ̓ΒΟΙΔΑ ΧΩΡΑΝ. ἔνιοί φασι νὰ Θεσσαλίας εἶναι Οἰχά-" 

λίαν" οὐδὲν δὲ ἄτοπον συνωνυμᾶν. 
77. ΤΉΣΔΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. τῆς Εὐβοίας. 

79. ὩΣ Η ΤΕΛΕΥΤΗ͂Ν. ἔλεγε, φησὶν, ὅτι ἐν Οὐχαλίᾳ τεϑνήξο- 
μᾶι, ἢ σωϑεὶς εὐδαιμονήσω τὸν ἐπίλοιπον χρόνον. ἘΝ ΟΥ̓͂Ν ΡΟΠΗ.: 
ἐν κινδύνῳ κοὴ ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς ἱςαμένῳ, οὐ πορεύσῃ συλληψόμενος αὐὖ- 
τῷ, καὶ συναγωνιούμενος; ΗΝΙΚ᾽ Ἡ ΞΕΞΩΞΜΕΘΑ. καϑ᾽ ὑπέρ-. 
θατον τῶτο συνταχτέον' ἡνίκα ἢ σεσώσμεϑα, τᾷ σᾷ ππατρὸς τὸν βίον 
σώσαντος, ἢ τίπτομεν, ἐξολωλότος ἐκείνθ, κοὴ οἰχόμεϑα ἅμα" ἤγουν 
τἰπίομεν καὶ οἰχόμεϑδα. ᾿Οφείλων δὲ ΚΑΙ ΟἸΚΟΜΕΘΑ εἰπεῖν, ἀ- 
συνδέτως ἐξήνεγκεν. 

86. ΕἸ ΔῈ ΘΕΞΦΑΤΩΝ ἘΕΤ᾿ Ὁ: εἴτδὲ χοὴ ἠπίςάμην; ἢ τρροηκη- 

κόειν, φησὶν, ὅτι ταῦτα τροξϊπε, πτάλοῃ ἂν ἐγὼ συμπαρήμην αὐτῷ. 
92. ΧΩΡΕῚ ΝΎΝ. καί νυν, φησὶν, ὦ «παῖ; ἄπιδι" κοὴ γὰρ τὸ. 

βραδέως τὰ δέοντα ποιεῖν, ἐπειδὰν ἀκούσῃ τις, κέρδος ἀποφέρεται" τετ- 

᾿ἕςιν εἰ κοὴ βραδέως ἤκουσας, ὠφελήσεις αὐτὸν, κοὴ τσαραγενομένῳ σοι΄ 
ἐκέϊ κέρδος ἔςοι. 

94. ΑΙΟΛΑ, μέλαινα, ὡς οἱ νεώτεροι. Ἢ “ποικίλη, διὰ τὰ ἄςρα. 
Ἢ ταχέϊα, διὰ τὸ Νυχτὶ ϑοῇ, σαρ Ὁμήρῳ" (Ἰλ. Μ. 463.) ΤΙΚ- 
ΤΕΙ͂. ἀντὶ τᾶ, ἀνατέλλειν. ποοιέῖ, ΦΛΟΓΙΖΟΜΈΝΟΝ, λάμποντα. 

ΑἸΤΩ, παρακαλῶ. ΤῸΝ ΑΛΚΜΗΝΑΣ. παῖδα. ΝΑΤΕΙ͂, οἰκέϊ,. 
διατρίβει. ΠΟΝΤΙΟΥ͂Σ ΑΥ̓ΛΩ͂ΝΑΣ. τὸς παρὰ ϑάλατίαν τόπους 

ςενες" ἐκ δὲ τούτων τὰ τοελάγη σημαίνει" ἄρα οὖν ἐν. ϑαλάτἼῃ ἐς ν ; 
Ἢ ἀντὶ τῇ, νήσους" αὐλὼν γὰρ, τὸ ςενόμακρον πέλαγος" ἀπὸ δὲ τοῦ 

πελάγες τὸ περιεχόμενον ὑπ᾽ αὐτῷ δηλοῖ, ὅ ἐςι, τὰς νήσας. ΔΙΣΞΑΙ͂Σ 

ἈΠΕΊΡΟΙΣ. ἀντὶ τῦ, ἡ πρὸς τὰ ἑῷα κοὴ δυτικὰ μέρη νεύων, ἤγουν 
ἀνατέλλων, ἢ δύνων. Ὡ ΚΡΑΤΙΞΤΕΥΩΝ ΚΑΤ᾽ ΟΜΜΑ. ὦ νικῶν 
«όντας τὲς ϑεὲς κατὰ τὸ ὀπΊικόν" καὶ τ μηρβΗὶ (Οδ. Δ. 108.) “ιν, 

ὃς σάντ᾽ ἐφορᾷ. ᾿ 

.7ΏΧ1. ΠΑΝ ΤΟΙΝΎΝ. σὰν ὄνειδος 
εἰκούσομεν, εἰ καὶ ὑπέτη" τὸ δολεύειν 

τῇ Ὀμφάλῃ ὃ ὃ Ἡρακλῆς. 

78. ΠΟΥ͂ ΔΗΤΑ. ἔλεγέ μοι» φη- 
σὶν, ὅτι ἐν Οἰχαλίᾳ τεϑυήξομαι, ἢ 
σωθεὶς εὐδαιμονήσω τὸν ἐπίλοιπον Χ' χρό- 

νον «σοῦ οὖν ἀγγέλλεῖ ἢ ἢ ζῶν εἶ εἰναι; ἢ" 

ϑανών ; φασὶ δὲ τῷ ἐν Θετταλίᾳ εἶ εἰνᾶι 

Οἰχαλίαν᾽ ἐδὲν ὧν ἄτοπον συνωνυμεῖν! 
04. ΑΙΟΔΑ, κατάστερος. ἘΝΑ- 

ΡΙΖΟΜΈΕΝΑ, φθειρομένη. ἘΔΟΈΝΛΑΙ, 
εἰπεῖν ἐμοί. 

104. ΠΟΘΟΥΜΕΝΑ, ἀντὶ ἰυνὺν 

ποϑούση. : 
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1056. ΤᾺΝ ΑΜΦΙΝΕΙΚΗ, τὴν περιμάχητον συνϑάνομοι, φηδὶ, 
τὴν ἀμφινεικῇ Δηϊάνειραν. μηδέποτε τὸς ὀφθαλμὸς ἀδακρύτους ἔχειν; 
ἀλλ᾽ ἀεὶ τῷ πρόϑῳ τῶν δακρύων νικωμένην ὀδύρεδγοι. ΑΘΛΙΟΝ ΟΡ- 
νὸν τὴν ἀηδόνα. Τράφεται κοὶ ΑΛΙΟΝ ΟΡΝΙΝ, ἤγεν τὴν ἁλκυό- - 
ὕα,, ἣ τίκτει ἐν ταῖς ὑφάλοις πέτροις. εἶτα) τῶν ὠῶν ἀφανιξομένων, δα: 

. χρύει. ΟΥ̓ ΠΟΤ᾽ ΕΥ̓ΝΑΖΕΙ͂Ν. τὸν πόϑον τῶν δακρύων οὔ ποτε κοι- 
μίξειν, ἀλλ᾽ ἡτΊζδλοι!, αὶ ἀεὶ δακρύειν. ΑΔΑΚΡΥΤΩΝ, ϑολυδαχρύ- 

των. ΕΥ̓ΜΝΑΣΤΟΝ ΑΝΔΡΟΣ ΔΕΙ͂ΜΑ. ἀλλὰ τὸ δεῖμα, τὸ ὑπὸῤ 
τοῦ ἀνδρὸς» ἀεὶ βνημονεύουσαν, ἐν ταῖς ἀνάνδροις κοίταις τρύχεδνοι κατὰ 
ψυχήν. ἘΝΘΥΜΙΟΙ͂Ξ. ταῖς μεριμνητικαῖς, ταῖς τουλυφροντίςοᾳ. 

ἈΑΝΑΝΔΡΩΤΟΙΣΙ. ταῖς ἐρήμαις τϑ ἀνδρόρ. 

114. ΠΟΛΛΑ ΓᾺΡ. τὸ ΠΟΛΛΑ «ρὸν τὸ ΚΥΜΑΤΑ.---ΩΣ Τ᾽ 

ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ. ὥσπερ γὰρ, φησὶν, ἄν τις ϑεωροίη κυματουμένην τὴν 

ϑάλατῆαν, ἢ Νότου τυνέοντος, ἢ Βορέου, τῶν δὲ κυμάτων τὰ μὲν ἀπιόν- 
τα, τὰ δὲ ἐπερχόμενα" οὕτω κοὴ τὸν Ἡρακλέα, καϑάπερ. τι πέλαγος 
χκαχῶν, τὸ μέν τι παρὸν λυπέϊ, τὸ δ᾽ αὐξόμενον ἀπόκειται. ΚΑΔΜΟ- 
ΓΕΝΗ. τὸν Θηδαγενῆ Ἡρακλέα. Ἡσίοδος" (Θεγ. 530.) 

ΟΡ Ἡρακλῆος Θηξαγενέος κλέος εἴη. 
ΤΡΕΦΕΙ. ἀντὶ τὴν ἔχει. ΑΥ̓́ΞΕΙ. ἀντὶ τᾶ, αὔξοτον" ἤγουν ἀντὶ τρο- 

φῆς καϑημερινῆς κοὴ αὐξήσεως εἰσὶν αὐτῷ οἱ τόνοι, ὃν, φησὶ; τὸ μὲν τῶν 
κακῶν ἔχει, τὸ δὲ αὔξεται κατ αὐτὸ. Αλλως. ΤΡΕΦΕΈ, ἀντὶ τοῦ; 
τρίθει, κατ᾽ ἀντίφρασιν" ἔχει γὰρ οὕτως" τὸ μὲν αὐτὸν καταπονεῖ πσα- 
ρὸν, τὸ δ᾽ αὔξει κοὴ κορυφῦται. Ἢ ὅτι οἰκέϊον τ ἥρωος τὸ τρέφειν κοὴ 
αὔξειν, ὥςε τρέφεδγαι κοὴ αὔξεδδοι αὐτῷ τὴν ἀρετὴν διὰ τῶν πόνων" καὶ 
᾿Ισοκράτης (ἐν τῇ πρὸς Δημόνικον. παραινέσει!) Οἷς ἡ τῶν τρόπων ἀρεῖὴ 

τηλικᾶτον εὐδοξίας χαρακτῆρα τοῖς ἔργοις ἐπέθαλε. Βίϑ δὲ « λαγορ, 
τὸν χειμαζόμενον βίον. ΚΡΗΣΙΟΝ, ὡς πάνυ χρραξομάνη τῆς τοερὶ. 

Κρήτην ϑαλάσσης. ΑΔΛΑ ΤΕῈΞ ΘΈΩΝ. δάῤῥει; φησὶν, ὦ ,Δηϊᾷννρρν, 

ϑεῶν γάρ τις αὐτὸν, ἀναμάρτητον καὶ δίκαιον ὄντα; κωλύει ἀπὸ τῦ “Αδθ. 
ΑΜΠΛΑΚΙ͂ΟΝ, ἄπταιςον. ἢ ΑΜΠΛΑΚΗΤΟΝ, ἐπιτυχῆ, παρὰ τὸ 
μὴ ἀναπλακεῖν" οἷον, κωλύει αὐτὸν μὴ ἐπιτυχέϊν τῇ “Αδ8. 

124. ΩΝ ἘΠΙΜΕΜΦΟΜΕΝΑ ΣΟΙ. σερὶ ὧν μεμφομένη, σοι; 
ὅτι οὐ προσηκόντως ὀδύρῃ; ϑεοὶ γὰρ αὐτὸν σώζεσιν. ΑΝΤΙΑ Δ᾽ ΟΙ- 

ΣΩ.. ἐναντία οἷς περὶ τοῦ Ἡραλλέες φρονεῖς. Παραιτεμένη δὲ τῷ 

ΑΔΕΙΊΑ, ὡς ἐναντία λέγεσα τῇ ἀνάσσῃ, ἐξάγει μὴ χρῆναι αὐτὴν ἀπο-- 

ὃς Ε22. ΑΜΠΛΑΚΗΤΟΝ » ἥμαρτη σερὶ δὲ ὧν» Φησὶ, μεμφομένη τυγχά- 
μένον. ἜΝ ἀδέα μὲν οὐσῶὼ σοὶ, ἐναντία δέ" σὺ 

124. ΩΝ ἘΠΙΜΕΈΜΦΟΜΕΝΑ. μὲν γ5 ὡς ἀποθανόντα αὐτὸν ὑδύρη" 
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βάλλειν τὴν ἀγαϑὴν ἐλπίδα περὶ τῇ ἀνδρός" φησὶ γὰρ αὐτὸν δῇν. ΑΝ - 
ΤΙΑ δὲ, ὅτι τὸ ἐναντίον νομίξει ἡ Δηϊάνειρα, ἀποϑανεῖν αὐτόν. ΟΥ̓Κ 
ἈΠΟΤΡΥΕΙ͂Ν. οὐκ ἀπογνῶναι, οὐκ ἀποκάμνειν, οὐκ ἀποδάλλειν, οὐκ 
ἀποδοκιμάξειν. ΑΝΑΛΙΓΉΤΑ ΓᾺΡ, οὐδὲ γὰρ ἄλυπα τοῖς ἀνθρώποις 
ὁ Ζεὺς τὰ σράγματα τποεποίηκε" αὶ Ὅμηρος" (Ἰλ. Ὡ.. 527.) Δοιοὶ γάῤ 
τε σοίϑοι" οἷον, συμμιγνύδσιν οἱ ϑεοὶ τὰ πράγματα τοῖς ἀνϑρώποις 
πήματι κοὶ χαρᾷ, καὶ ςρέφεσιν ὀξέως τὰ πράγματα, ὥσπερ τὰς τῆς 

ἴΑρκτϑ ςροφάς. ἘΠῚ ΠΗ͂ΜΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ. ἐπὶ χαρᾷ δὲ καὶ πήματι 
“πᾶσι κυκλὅσιν οἱ ϑεοί. ΠΗ͂ΜΑ δὲ, ἀντὶ τᾶ, σήματι, κατ᾽ ἀποχοπήν. 

ΚΥΚΛΟΥ͂ΣΙΝ. ἀντὶ τῦ, κυκλῦντωι τὰ τῶν ἀνθρώπων πράγματα. 

Ἢ τὸ ΚΥΚΛΟΥ͂ΣΙΝ ἐπὶ τῶν ϑεῶν. ΑΡΚΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΔΕΙΞ 
ΚΕΈΛΕΥΘΟΙ. τὰς ΓἌρκτε ςροφὰς δὲ πραρέλαθεν, ἐπεὶ διαφανεῖς εἰσὶ» 
κοὴ ἡσυχαιτέραν πποιοῦντοι τὴν κίνησιν" καϑόλα γὰρ ὀξύτερον τὰ νότια 
κινᾶντοι. διὰ τὸ μείζονα κύκλον ὁδεύειν. Αρατος" (Φαινομ. 225.) 

Αὐτῷ καὶ κριοῖο ϑοώταταί εἰσι κέλευϑοι. 

138. ΣΤΕΡΕΞΘΑΙ͂. ἀντὶ τᾶ, λυπειδδα!, κοὴ ςἐρεδδοι χαρᾶς" τίνος 

δὲ ςἐρεδϑοι δηλονόξι τῷ χαίρειν. Α ΚΑΙ ΣῈ; ἅπερ καὶ σὲ λέγω 
χρῆναι φρονεῖν, κα χρηρ αἷς ἐλπίσι βόφμεδγο. Ἢ οὕτως" ἃ κοὴ σὲ βό-᾿ 
λομῶι φροντίξειν, ὅτι τρέπονται. κοὴ ἐκ κακῶν ἐπὶ ἀγαϑὰ τὰ ἀνϑρώπιναι. 

ΑΒΟΥ͂ΛΟΝ. δύσδελον αὶ κακόδελον, μὴ βελευόμενον τοῖς ἰδίοις παισὶ 
τὸ ἡσυμφέρον' διὸ μηδὲν φαῦλον περὶ Ἡρακλέες ἔλπιζε" οὐ γὰρ ΔΨ 

τοὺς ἑαυτῇ παῖδας ὁ Ζεύς. ' 

144. ΠΕΠΥΞΣΜΕΝΗ. ἐξ ἀκοῆς ἐλήλυϑας τῶν ἐμῶν αἰδγομένη 

κακῶν. 
147. ΤΟ ΤᾺΡ ΝΕΈΑΖΟΝ. ἣ γὰρ νέα ἡλικία ἐν τοῖς τόποις τῆς 

ἀμεριμνίας βόσκεῖωι. ΧΩΡΟΙΣΞΙΝ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. τὸ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ τινὲς ψιλᾶσι, 
καὶ γοῦσι τὸ αὐτόϑι" ἔνιοι δὲ δασύνϑσιν, ἀντὶ τῶ, ἑαυτῇ. Τοῖς ἰδίοις 
ἑαυτϑ τόποις, ἀμερίμνως βόσκεται τὸ νεάζον, καὶ ὄτε καύματι φϑείρεται, 
οὔτε. ὑετῷ, οὔτε ἀνέμων σφοδρότητι. ΟΥ̓ΘΑΛΠΟΣ ΘΕΟΥ͂. ἀντὶ τ, 

οὐδεμία μεταβολή. 

ἐγὼ δέ φημι. μὴ χρῆναι ἀποβάλλειν 

τὴν ὠγαϑὴν ἐλαίδα" οἱ γὰρ ϑεοὶ σώ- 

ξασιν αὐτόν οὐδὲ γὰρ ἄλυπα τοῖς 

ἀνθρώποις ὃ ϑεὸς τσεποίηκε τὰ πράγ- 
μοτα ἀλλὰ συμμιγνύεσιν οἱ ϑεοὶ τὰ 

«ράγματα τοὺς ἀνθρώποις ἐ ἐν πήματι 

Ὁ χαρᾷ, καὶ τείφεσιν ὀξέως αὐτὰ, 

τὰς Αρκτες, ὥσπερ Αρκτϑ τεοφάς. 

δὲ «αρέλαδεν, ἐσεὶ διαφανεῖς τε εἰσὶ, 

:ὸ “οτὲ μὲν ἄνω, «οτὲ δὲ κάτω ἑκάξη 

ςρέφεται. 

.131. ΑΔΛ᾽ ἘΠῚ ΠΗΜΑ. τὸ ἐξ- 
ἧς ἀλλ᾽ ἐπὶ πᾶσι αὖμα νὰ χαρὰ 
κυκλῶσιν, 

134. ΜΈΝΕΙ ΤᾺΡ. ἤγουν, σδκ 
ἀεὶ νύξ σι τοῖς ἀνθρώποις" ἀλλὰ καὶ 
ἡμέρα ἔρχεται. ΚΗΡΕΣ, φϑοραί. 

ΑΦΑΡ ΒΕΒΗΚΕ, εὐθέως ὠπέρχεται 
τούτων ἕκαςον. 

140. ΚΛΟΝΕΙ, φϑείρει, ταράτῆει. 
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δ0. ΑΛΛ᾽ ἩΔΟΝΑΙ͂Σ. ἀλλὰ ταῖς ἡδοναῖς εἰς ὕψος εὐθυμίας αἵ- 

βεται" ἕως ἄν τις γαμηϑῇ, οὐδὲν, φησὶ, ταράτϊει τὴν νέαν ἡλικίαν" ἀλλ᾽ 
ὡς τέχος ἀῤῥαγὲς οὐ φϑείρεται ὑπό τινος, οὕτως οὐδὲ ἡ νεότης ἐςηριγ- 
μένη ὑπὸ ἀμεριμνίας τῶν ἐν τῷ βίῳ κακῶν. Νέα γὰρ φροντὶς ἐκ ἀλ-- 

γᾶν φιλᾶ. (Εὐριπ. Μηδ. 48.) ΕΣ ΤΟΥΘ᾽ ΕΩΣ ΤΙΣ. τοτηνικαῦται 
ἐπειδὰν γαμηϑῇ τις» εἰς τὰ καϑ'᾿ ἑαυτὴν ἀποθλέπει καὶ - συνορᾷ, ἢ ὑπὲρ τῷ ’ 
ἀνδρὸς αὑτῆς καὶ τῶν τέκνων φροντέξει. ᾿ 

154. ΤῊΝ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. τὸ ΑὙΤΟΥ͂ ὡς πρὸς τὸ ΝΕΑΖΟΝ ἀποδέ-- 

δωκε" ἐΐ τις, φησὶν, ἔξω ἁ ἀμεριμνίας οὖσα εἰς φροντίδας εἰσῆλϑε γαμὴς 

ϑᾶσα, ἀπὸ τῆς πράξεως αὑτῆς, ἤγεν τῶν ἑαυτῆς τταϑῶν, ἅπερ δηλονότι 

ἐπράχϑη ἐν αὐτῇ, ἴδοι ἂν κοὴ οἰκτείροι τὰ κακὰ ἐν οἷς ἐγὼ λυπᾶμοι. Ὁ 

156. ΠΑΘΗ ΜΕΝ ΟΥ̓͂Ν ΔΗ. τὰ μὲν ἄλλα πάθη τῇ Ἡρακλέες 
πολλάκις ἀπωδυράμην" ν δ᾽ εἰπᾶν νῦν βούλομαι: οἷον οὐκ ἤμικά πω. 

ΠΑΛΑΙᾺΝ ΔΕΛΤΟΝ. ὅτι πρὸ πολλοῦ χρόνου χρησμὸς ἦν αὐτῷ 

δεδομένος. 

164. ΝΥΝ Δ᾽ ΩΣ ΕΤ᾽ ΟΥ̓Κ ΩΝ. “ἀεὶ μὲν ἐξήει ὡς ἐπὶ ὁμολογε- 
μένῳ κατορϑώματι" νῦν δὲ ὡς τεϑνηξόμενος ἐνετείλατό μοι, ἵνα πρός 
νοιαν ἄλλου ἀνδρὸς ἐμαυτῇ πποιήσωμομ" εἶπε δὲ καὶ περὶ τῆς ἑκάξου τῶν 
τέκνων μερίδος. ΧΡΕΙ᾽ ΗΜ’ ἘΛΕΞΘΑΙ ΚΤΗΣΙ͂Ν, ἔλεγε τροσή- 
κειν ἐμὲ λαθέϊν τὴν προῖκα; καὶ τὰ δῶρα, ἃ ὑπὲρ τῷ λέχους ἐκτησά- 
μην. ἴλλλως. ΧΡΕῈΡ Ἢ ΜΕΛΕΞΣΘΑΙ ΚΤΗΣΙΝ. ἤγεν τορονοξῖ-- 

ὅλαι ἑτέρου ἀνδρὸς, ἢ σώζειν τὸ λέχος. ὙΠΕΚΔΡΑΜΟΝΤΑ. διαφυ- 

γόντα τὸν ϑάνατον. 

172. ΤΟΙΑΥ͂Τ᾽ ἘΦΡΑΖΕ, ἡ δέλτος τοιαῦτα ἔλεγε παρὰ ϑεῶν 
εἱμάρϑαι, ὥςε τούτων ϑάτερον αὐτῷ τέλος ἔσεδγαι τῶν «τόνων. ΤΩΝ 
ἨΡΑΚΛΕΊΤΩΝ. τῶν ἑαυτᾶ τόνων τὸ τέλος" «πολὺ δὲ τὸ τοιὅτον εἶδ» 
παρὰ ποιηταῖς. ΔΩΔΩΝΙ ΔΙΣΞΩΝ ΕΚ ΠΕΛΕΙΑΔΩΝ. τὴν ἐν 
Δωδῶνι, τῆς Θεσπρωτίας φηγὸν, ἐφ᾽ ἧ δύο περιςεραὶ καϑήμεναι ἐμαν- ᾿ 
τεύοντο" ὡς ἀπ᾽ εὐθείας ἡ Δωδών: Ὅμηρος. δὲ (Ἰλ. Β. 7560.) Δωδώνην 

ἐπεν. Εἰς τὸ αὐτό" ὑπεράνω τῷ ἐν Δωδώνῃ μαντεία δύο ἦσαν πέλειαι, 
δ ὧν ἐμαντεύετο ὁ Ζεὺς, ὡς ̓ Απόλλων ἀπὸ τρίποδος" καὶ οἱ μὲν οὕτω 

λέγοσι ϑεσπίξειν" οἱ δὲ, τὰς ἱερείας γραίας οὔσας καὶ ππεπολιωμένας 

μαντεύεδνοι" καὶ γὰρ τοὺς γέροντας οἱ Μολοσσοὶ. τελείας ὀνομάξεσιν. 
Ἥρροδοτος δὲ ἐν δευτέρᾳ (κεῷ. 57.) φησί" ““ Πελειάδες δέ μοι δοκέουσι 
““ κληϑῆναι ᾿τρὸς Δωδωναίων αἱ γυναῖκες, διότι βάρβαροι οὖσαι; ἐδόκεον. 
““ ὅμοια ὄρνισι φϑέγγεδθοι" μετὰ δὲ χρόνον δοκῶσιν ἀνθρωπίνῃ φωνῇ 
“ὁ φϑέγξαδγαι, ἐπείπερ ἐκ Θηξῶν ΑἰγυπΊίων ἦσαν." Ἑὐριπίδης τρεέϊς 
γεγονέναι φησὶν αὐτάς" οἱ δὲ, δύο" καὶ τὴν μὲν ἐς Λιβύην ἀφικέδγαι 
Θήξηϑεν εἰς τὸ τῇ ΓἌμμωνος χρηςήριον" τὴν δὲ εἰς τὸ πτερὶ τὴν Δωδῴ-. 
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νην, ως καὴ ΤΙίνδᾶρος ΤΙαιᾶσιν. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΣ ΝΑΜΈΡΤΕΙΑΙ καὶ 
τῶν εἰρημένων ὑφ᾽ πκλασλζήμ ἢ ἀλήϑεια γῦν ᾿ἀποθαϊνδ," ὥρε πότερον 

τραχϑῆνοη. ᾿ νὰ δια 
“182, ΠΡῸΣ ΧΑΡᾺΝ ΛΟΓΩΝ. τοὺς ἡδονὴν, τορὸς χάριν' ὑκὰβ 
ΨΆΡΝΝ λόγον ἡδονὴν διδόντα" ἐκ τῇ ΜΜΗ δὲ εὐχάζοται.. ὅτι μέλλω 
χρηςὰ ἀπαγγέλλειν. . τ 

188. ΤΑΧ᾽ ἘΣ ΔΌΜΟΥΣ. ἀντὶ Τοῦ, ταχέως, εὐθέως. ΜΝ 

1901. ΒΟΥΘΕΡΕῚ. τῷ μέγα ϑέρος ἔχοντί; ὅ ἐςὶ λήϊον" Φὸ “γὰρ 

ΒΟΥ͂ ἐπιτατικόν. Ἢ τῷ σφόδρα βαλλομένῳ καὶ μενδνῆρι «ον ἤγουν 
ϑερμαινομένῳ, ὑπὸ τῷ ἡλίθ. "Αλλως. ΒΟΥΘΈΡΕΙ. ἢ ὄνομα τῷ λει- 

ἌΡΝΝ ἢ ποολυϑερέιϊ, ὅ ἐςὶ, πολλάκις ΦΌΡΟΝ Ἵν εἰπῇ, «ολυφόρῳ" 

ἢ ὑπὸ βοῶν ϑεριξομένῳ τοῖς ὀδῦσι, τϑτές!, βᾶς τρέφοντι. Ὁ ᾿ 

105. ΕἸΠΕΡ ΕΥ̓ΤΥΧΕΙ͂. εἰ εὐτυχεϊ ὁ Ἡρακλῆς, πῶς ἄκπεςιν, ὁ 

Λίχας, αὶ ἐκ ἦλϑε Ῥαχεῶι ἀπαγγελῶν ; ΨΣ ὃ ἀποδίδωσιν, ΟΥ̓Κ 
ΕΥ̓ΜΑΡΕΙΑ, ἐ ῥαςώνῃ, ὁ καταφρονήσει σῇ ἄπεςιν' ἀλλὰ κρινόμενος 

ὑπὸ τῶν πολιτῶν. Τὸ δὲ ΟΥ̓ ΠΟΛΛΗ͂ ἀντὶ τῇ, ἐδὲ ὀλίγῃ." Οἱ δὲ 

ὅτως" ΟΥ̓Κ ΕΥ̓ΧΕΡΕΙΑ, ἀντὶ τῷ, ἐκ ἔςιν αὐτῷ, εὐχερὲς γλ δι β 

δω. ΜΗΛΙΕΥ͂ΣΞ ΔΕΩΣ. ΜΜηλιέϊις, ἔϑνος Θέ λυνόν πλησίον 

χῖνος. Μηλία δὲ ἡ πόλις καλέτωι. ΤῸ ΓᾺΡ ΠΟΘΟΥ͂Ν: τὸ ὩΝ 

ϑούμενον. ΟΥ̓Χ ΕΚΩΝ, ἘΚΟΥ͂ΣΙ ΔΕ. τοῖς Μηλιεῦσιν ΡῈ 

Δίχὰς σύνεστιν οὐχ ἑκών" βούλεται γὰρ αὐτῶν ἀποστὰς, ἐχϑεῖν 

«ρὸς σέ. αν βννσιο: 

395. ΑΤΟΌΟΜΟΝ ΛΕΙΜΩ͂ΝΑ. τὸν ἀπόρϑητον, ὃ ὃν εἰσθάλλοντες Γ 

αχθον οἱ δυδηιθξς οὐ δηδσιν. "Άμεινον δὲ, τὸν ἀφιερωμένην ϑεοῖς. 

Μ ᾿ἀγεώργητον" ὃν ἐδὲ βοτὰ καταθόσκεται" τὰ δὲ τοιαῦτα χωρία ὃ - 

γάδάς ἐκάλον. ΦΩΝΗΣΑΤ᾽ Ὡ ῬΥΝΆΙΚΕΣ: ἀντὶ τᾶ, ὀλολύξατε 
κὶ βοήσατε, χάριν ὁμολογὅσαι τοῖς ϑεοῖς. ΟΥΜΑ ΦΗΜΗΣ, 

αὐτὸν τὸν φανερῶς ἀπαγ]είλανϊα, ἢ τὸ ἀπὸ τῆς φήμης φῶς. ἌΝΑΣΧΟΝ, 

ἀναφανὲν, ἀνατέρλαν" ἐκ μεταφορᾶς τῷ ἡλίε. ; ἘΔ ΛΗΘ 

«200. ΕΦΕΞΤΙΟΙΞ ΑΛΑΛΑΓΆΑΙ͂Σ. ταῖς ἐπὶ τῶν ϑυσιῶν εὐχαῖξου 

ἀντὶ τὸ, ὁ πᾶς οἶκος τὸ Ἣρακλέες ϑυσίας Ἂ εὐχὰς ποίξίτω. ΜΕΝ. 

ἈΟΝΥΜΦΟΣΣ: ἐἴ τις μεν φυ κὶς ἐς εν, εἴτε γεγαμηκὼς, Σ ἡκέξω" "χοϑὴ 
γὰρ πάντων ἐξὶν εὐχή" ἡκέτω δὲ σᾶσα κλαγγὴ ἀρδενὸν τε αὶ ϑηλι εἰν ο 

Α κοιφὴν; εὐχὴν ποιησάτω. ΚΟΙΝῸΣ ΚΛΑΓΡΆ, τὸ ΚΟΙΝῸΣ Ἂτ- 
τικὸν, ὡς τὸ (λιν Β. 742.) κλυτὸς. ̓ Ἰφαύδάμοδνπες φῶς τρῦγψδι 51 

ΣῚ δὲ ὈΝΗΤΉΣ. ΡΝ Ὡάντες χοὴ τᾶσοι Τ' τὸν ἀκλΆ καὶ 
« τύάνιθον 

Ὁ 

198: ΚΡΊΝΕΙ, ωτᾷ, 208. ΑΝΟΛΟΛΎΞΑΤΕ, εὐχὴν μεῖὰ βοῆς ποιήσαϊει 
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«ταιᾶναι ᾿Απόλλωνα. ΒΟΑΤῈ ΤΑΝ ΟΜΟΣΠΟΡΟΝ. ἀνυμγῶτε καὶ 
τιμᾶτε τὴν ἅμα τῷ ᾿Απόλλωνι σερρῶσαν Ἴλρτεμιν, τὴν ἐν ᾿Ορτυγίᾳ 
τιμιομένην. ΑΜΦΙΠΥ͂ΡΟΝ. «παρ᾽ ὅσον ἀμφοτέροις ταῖς χερσὶ ἐγθε- 
χεῖ, ἡ αὐτὴ ἃ βῥσῳ τῇ Ἑκάτῃ. ΝΎΜΦΑΣ δέ φησι, τὰς. μδτμν ἰάδας, παρ᾽ “- 

ὅσον ἐν τοῖς ὄρεσι διατρίδει ἡ Άρτεμις. τ" ν, 

220. ΔΕΙΡΟΜ᾽. ματερρίζομοι ἐν τὰ »χορεύειν εἰς τὸν ν ἀέρα, ὶὸὶ ἄνῳ 
αὔρομιοι" τὸ γὰρ μελύδριον. ἐκ ἔπε. γάνος, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς ἡδονῆς ὁρ-- 

“δόντι. Ὧ ΤΥΡΑΝΝΕ. ὦ αὐλὲ; ἢ ὦ Ἡράκλεις, ἢ ᾧ ᾧ Διόνυσε. "Αλ- 
λως" ὦ μὲμ; τῆς ἐμῆς φρενὸς τύρωνε ἐρεϑίξει γὰρ: ὁ αὐλὸς, τὰς παρ- 

ϑένες πρὸς τὴν χορείαν" ἀντὶ τῇ, ὦ κρατῶν; τῆς ἐμῆς φρενός. ᾿Ἐν. δὲ 
τῷ ταῦτα λέγειν, ὀρχῶνται ὑ ὑπὸ “χαρᾶρ: ΕΥΟῚ “Μ᾿ Ο ΚΙΣΞΟΣ. εἰς 
βιαχοκὴν ἅμιλλαν, τοτές! χορείαν, βραρρῃμᾷ με ὁ μρϑέβ Τὸ δὲ 

ὙΠΟΣΤΡΕΦΩΝ ἀντὶ τϑ, ἀπὸ λύπης. εἰς ἡδονὴν μετάγων! ἢ ὑποβάλ- 
λων. ΑΝΤΙΠΡΩΡΑ. ἐναντία, ἀντικείμενα τοῖς τποροτέροις κακοῖς ἀ- 

γαϑά. Ἢ ἀντιπρόσωπα, ὑπ᾽ ὄψιν ἡόμένᾳ ὑποδεικνύϑσι δὲ τὸν Δι- 
Χχαν ἐρχόμενον. 

232. ΧΑΡΤΟΝ, ἄξιον χαρᾶς. ὦ 

234. ΚΑΤ᾽ ΕΡΓΟΥ ΚΤΗ͂ΣΙΝ, κατὰ τὴν ἐπαγγολίαν, κατὰ τὴν 
τῷ ἔργα πρᾶξιν" τῳείον; ἀξίως τῆς τοῦ ραχλέες, ἀρετῆς πρροσφω- 

γόμοϑα: ἀντὶ τᾶ, οἵων ἔδει τυχ ἕίν τροσφωϊημάτων τὸς τοιαῦτα καῖῃῃς 
γασμένες, ἐτύχομεν. 
240. ΠΑΤΡΩΑΣ. ἀντὶ τᾶ, τῆς Ἑλλάδος.  ᾿Αργέϊος γὰρ ὃ Ἡ- 

ρακλῆς. ᾿ : 
941. ΟΡΙΖΕΤΑΙ, ἵἴςησι, κατασκευάζει. ΤΕΛΗ. ἤτοι ϑυσίας. 

ΕΤΓΚΑΡΠΑ δὲ, τὰ ᾿ϑυμιάματα, τὰ ἀπὸ ἀνϑῶν ἢ καρπῶν. ΚΉΗΝΑΙΩ, 
ΔΙ]. Κήναιον, Εὐβοίας ἀκρωτήριον, ἀπὸ Κηναία τῷ Εὐφορίωνος, ἢ τὸ 
᾿Ελεφόρε. 

248. ΕὙΥ̓ΚΤΑΙΑ ΦΑΙΝΩΝ. φπόηορον αὐτὸς ὠξέμμίς καὶ ὑπο- 

σχόμενος ἐπὶ τῇ νίκῃ, τοῦτο ποιεῖ, ἢ ἀπὸ μαντείας ϑεοῦ τινος κελεύ- 
σαντος ; 

244. ΕΥ̓ΚΤΑΙ᾿ ΟΘ᾽ ἩΡΕΙ͂. κατ᾽ εὐχήν φησιν αὐτοῦ τελεῖδναι 

τὰς ϑυσίας" ὅτε γὰρ ἐκράτησεν Οἰχαλίας, εὐχαριςῇ ριον τὰς ϑυσίας 

τυροσήγαγε. 
446. ΤΟΥ ΠΟΤ᾽ ΕἸΣΙ. ἀντὶ τοῦ, τίνος δεσπότϑ ; ΟΙΚΤΡΑΙ 

ΓᾺΡ, εὐγενές γὰρ δοκᾶσιν εἶναι, εἰ μὴ ἄρα με σφάλλϑσιν αἱ κατ᾽ 

2380. ΣΤΌΛΟΝ. ἤτοι τὰς αἰχμαλώξες.  ἀζἠ 42. ἘΓΚΑΡΠΑ, ἐπάρχας. 
τ 
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οὐκ! συμφοροή' τϑτέςιν, εἰ μὴ μοι διὰ τὴν ήδν» ὑπεδύσαντο' τὸν 

οἶκτον. ἴ ἐδ: το ίνδον 38. δὲ 

240. ἌΥΤΩ ΚΤΗΜᾺ ΚΑΙ ΘΕΟΙ͂Σ. ἵνα (δ μὲν ωὐεὴμ Ἂν 

τὰς δ᾽ ἀνιερώσῃ τοῖς ϑεοῖς. ὑτίδα. 

250. Η ΚΑ ΠῚ ΤΑΥΤΗ. ἄρ᾽ ἦν τὸν ἠοχὺν τῦτον αὶ εϑωριθμῆδαν 
᾿'χθόνον τῶν ἡμερῶν ἐν τῇ οἰκο διέτριψεν; ΑΣΚΟΠΟΝ. δὲ, τὸν 
᾿πσολὺν, ὃν οὐχ ἂν τις ἐπιλογίσαιτο κα καταμᾶϑοι διὰ τὸ μῆκος. ἌΝΗ:- 

ῬΙΘΜΟΝ. ἀντὶ τῷ, ἀναρίϑμητον. 
254. ΦΘΟΝΟΝ. βέμψιν ὁ χρὴ; φησὶ, μέμφεδγαι οἷς ἂν σράξῃ 

ὁ Ζεύς: ἰδίῳ γὰρ λογισμῷ πάντα π-ράτϊει ὡς ϑέλει. Ἢ ὅτωξ'" ὁ 'χρὴ 

᾿ϑαραιτεϑναι λέγειν τὰ παρὰ τᾶ Διὸς γιγνόμενα, κἄν ἢ χαλεπά: 

257. ἘΝΊΑΥΤΟΝ. ὁ δὲ Ἡ ρθδωρὸς ἜΜ ἔτη λέγει. χὶ 
260. ΤῸΝ. ΑΓΧΙΣΤΗΡΑ. τὸν αἴτιον, καὶ τυλησίον αὐτὸν ἀμ. 

σαντα τῇ πάϑες" λέγει δὲ τὸν Εὔρυτον. ΔΟΥΛΩΣΕΙΝῚ ἘΤΙ. πλεο- 

νάϑει τὸ ἘΤῚ. 
262. ΟΘ᾽ ΑΓΝῸΣ ΗΝ. ὅτε ἡγνίδδη ἀπὸ τῷ φόνε, 4 ἘΠΕ ὅτε 

ἐπλήρωσε τὴν ὑπὲρ τῇ φόνα δθλείαν, ΣΤΡΑΤῸΝ ἜἘΠΑΚΤΟΝ. ῃ 
συμμαχικὸν, οὐκ ἴδιον. 

26Υ. ΞΕΝΟΝ, φίλον. ἙἘΠΕΡΡΟΘΉΣΕ,. σφοδρῶς ὕδρισεν, ἢ εἰς 
τὴν τταιδοκτονίαν τῶν ἀπὸ Μεγάρας τέκνων" ἢ ὅτι πολλαῖς πρώην 
ὡμίλησε γυναιξὶν, ὥς φησιν ᾿Απολλόδωρος. ΑΤΉΡΑ ΦΡΈΝΙ, ἀπηνεῖ 
καὶ σκληρᾷ γνώμῃ. ΛΕΓῺΩΝ ΧΕΡΟΙΝ ΜΕΝ, λέγων αὐτὸν ἡτᾶσϑαι 
τῶν αὑτϑ᾿ τέκνων, εἰ ἢ ἄφυκτα βέλη ἔχει. ΤΩΝ ΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΔΑἹ- 
ΠΟΙΤΟ. τῦτο ἰδίως" 4 γὰρ ἠλαξϑονεύσατο μόνον ἜΜ τῶν τταΐίδων 
ἑαυτῇ, ἀλλὰ αὶ δῶρον τοξείας ποροϑεὶς τὴν ᾿Ιόλην, νικήσαντι ἜΜΑΝΩ 

οὐκ ἠγγύησε. Διαφωνεῖται δὲ ὁ τῶν Ἐρυτιδῶν ἀριϑμός. ἩσίδοΣ ννῆ 
“γὰρ τέσσαρᾶς φησιν Ἐὐρύτα καὶ ̓Αντιόπης ταῖδας, ὅτως" 

ἩΣδ ὑποκυσσαμένη καλλίξωνος δ ήρατον ας 
οἙύρυτον ἐν. μεγάρων ἐγείνατο φίλτατον υἱόν. 

γπτὸ τιν δ᾽ υἱξις. ἐγένοντο Δηΐων τε, Κλύτιός τε, 

ὃ Τοξεύς τ᾽, ἀντίϑεος, ἠδ᾽ ἽἼρπος ὄξος "Αρηος Ὁ 
Τὸς δὲ μεϑ᾽. 8 ὁπλοτάτην τέκετο ξανολε Ἰόλιδιν" 096 Ὑ 

--ποὦὄὄ.-......-ὕ... 

αὐ 35 δ ΔΊ ΟΥΥΟΥ ἐρ ( ΟὙΊΟΙΑΗ δτς 

251. ΑΝΗΉΡΙΘΜΟΝ. ᾿γκάφεται, »θρδαν ΚΘ το Ἢ 
αὐρίθμίδεο τ «τὸ το 258. ΕΔΗΧΘΗ͂, μεκέδεος 

τῶδαι. ΤΟΥ ΔΟΓΟΥ. δ' ΟΥ̓ ΧΡΗ 262. ΚΌΥΧ ΗΔΙΏΣΕ,. ἐκ, ἐμια- 
ΦΘΟΝΟΝΣ; δὰ ΧΡ" "ἀήδῶς ἀκόειν τὸν πρησ τὰ εἰ μάταιον: εἶπεντὺ ἔπος. 
λόγον, ὥ ἔστιν, εὐτελίζειν Ὁ, «μέψειν, εν 20... ΞΈΝΟΝ Φίλοι" Ὅρςς 

250. ΟΜΦΑΛΉ, Τῇ Ἰαῤδάνυ ϑυ- , 
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ε'Αντιόπη κρείοσα Πύλωνος Ναυδολίδαο. 
Κρεώφυλος δὲ, δύο" ᾿Αριςοκράτης δὲ, τρᾶς, Τοξία; Κλύτιον, Δηΐοιες 

ες 271. ΑΝΔΡΟΣ ΩΣ. λείπει ἡ ὑπό: ὡς ὑπὸ ἐλευϑέῤου ἀνδρὸς ὑθρί- 

δοιτο" λέγει δὲ τὸν Ἐὐρυϑέα. ἘΡΡΙΨΕΝ ΕΚΤΟΣ ΑΥ̓ΤΟΝ. τῆς ᾿ 

οἰκίας αὐτὸν ἀπεώσατο. ὩΝ ΕΧΩΝ ΧΟΛΟΝ. ὑπὲρ δὴ τούτων ὀργι- 
ξόμενος: Ἡρακλῆς, ἐφόνευσε τὸν Ἴφιτον, ἐς τὸ τῆς Τιρυνθίας ὄρος παρα- 
γεϊονότα διὰ τὴν τῶν ἵππων ἀχαξήτησιν: ἈΛΛΟΣ᾽ ΑΥΤΟΝ ΟΜΜΑ. 
ἀλλαχόσε τὸν νῶν ἔχοντα, καὶ οὐδὲν δεινὸν πτείσεδϑαι Ἰρελῥφοκυ λέν ̓ἀπὸ 

τῇ ὄρους ἐδίσκευσεν. 
278. ΕΡΓΟΥ. τ φόνε. ΟΥ̓Δ᾽ ἨΝΈΞΧΕΤΟ. οὐχ. ὑπήνεγιεν 

αὐτοῦ τὴν μιαιφονίαν, ὅτι τὰς ἄλλας αὑτῷ τμνεν πράξεις διὰ. ταύτης 

κατήαχύνεν. ὝΒΡΙΝ. τὴν ἀδικίαν" οἷον, οὐδ᾽ αὐτὸ τὸ ϑέιὸν φόνον 
καρτερεῖ, ὃ λίαν ἐςὴν ἀνεκτικώτατον. 

285. ΚΕΙ͂ΝΟΙ Δ᾽ ὙΠΕΡΧΛΙΔΩΝΤΕΣ. οἱ παῖδες τῷ Εὐρύτου 
ὑπερηφάνως λοιδορησάμενοι τῷ Ἥρακλεϊ ἀνῃρέϑησαν, ὑπερεντρυφήδφθῖος 

τῇ καϑ' Ἡρακλέες λοιδορίᾳ. ΑΖΉΛΟΝ, κακοδαίμονα, ὃν οὐκ ἄν τις 
ξηλώσειεν. Ὅμηρος" (Ὀδ. Ρ. 219.) ἀμέγαρτε συδθῶτα. ᾿ 

200. ΕἘΦΕΙ͂ΤΟ, ἐνετείλατο. ΑΥ̓ΤΟΝ Δ᾽ ΕΚΕΙΝΟΝ. τὸ ἑξῆς" 

αὐτὸν φρόνει ἥξοντα" τετέςι, προσδόκα αὐτὸν ἥξειν, ὅταν διὰ τῆς ϑὺ- 
σίας καϑάρῃ αὑτὸν ἀπὸ τῇ φόνε. : 

205. ΝΥ͂Ν ΞΟῚ ΤΈΡΨΙΣ. ἀντὶ τῇ, ἐν τούτῳ τῷ  χρόνρ, κα ᾿ ὃν 
ἀπαγγέλλει τὰ χρηςά" ἢ κατὰ τοῦτον τὸν Ἦδινῖ: ΤΊ 

800. ΟΜΩΣ Δ᾽ ΕΝΕΞΤΙ. γνωμολογέι ὁρῶσα τὰς αἰχμαλώτες. 
Καὶ τῦτο τοῦπος ἀνδρός ἐςιν ἔμφρονος" 

Ὅταν καλῶς πράσσῃ τις; ἐλπίζειν κακά. ' 

307. Ώ, ΖΕΥ͂ ΤΡΟΠΑΙΕ. ἀξοτράμιικας, γπρς ἐν σόν Ἱκέτεύει δὲ 
μὴ ταϑᾶν πσαραπλήσια ταῖς αἰχμαλωτίσι τὰ τέκνα αὑτῆς. ΤΗΣΔῈ, 
ΓῈ ΖΩΣΗΣ. δεικτικῶς, ἀντὶ τῇ, ἐμδ. Ὁ δὲ νῶς" εἰ καὴ μέλλεις τι 

δρᾷν κατὰ τῶν ἐμῶν τοἀίδων, τὅτο ἐμᾷ ζώσης ἀναθδαλᾶ. 
8312. ΑΝΆΝΔΡΟΣ Η ΤΕΚΟΥ͂ΣΑ. γράφεται ΤΕΚΝΟΥ͂ΣΞΑ. 

ἤτοι τέκνα ἔχεσα, ὅπερ Καλλίμαχός φησι τραιδοῦσσα. ΠΡΟΣ ΜΕΝ 
ΓᾺΡ ΦΥΣΙΕΝ. ὅσον μὲν γὰρ ἐχ τῆς ἡλικίας καὶ καταςάσεως τῇ σώ- 

272. ῬΑΙΟΙΤΟ, φϑείροιτο. 555. ΤΟΥ͂ΤΟ ΤᾺΡ. τὸ ἥξανἢ ἰχ- 
277. ΗΚΕ, ἔῤῥεψεν, ἰδίσκευσεν." εἶνον- ἥ 
283. κε τος ὦ Φονεύοντι 200. ΤΗΔΕ, ὁ οὕτω. , ΤΟΙ͂ΣΙΝ ΕΥ 

τὸν εἐνθρόνο ΣΚΟΠΟΥΜΈΝΟΙΣ; τοῖς Φρονίβοὶς. 
287. ΠΟΛΙ͂Σ, Οἰχαλία," τ 908. ΤΟΎΜΟΝ ΣΠΕΡΜΑΣ ἄβν 
200. ΕΦΕΙ͂ΤΟ; ὀκίλεῦσεν, ἐνετεί- τὰ τέκνα ἐμ. 

Ἀατο. 
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ματος ςοχάξεδγαι, ἄ ἄπειρος εἶ τῶν ἐκ τὸ γάμω σροσγνγνομένων' ὅμως 
δ᾽ ἔοικας εὐγενής τις εἶγαι. ᾿ ΐ ὙῈ. γρεδοθοε 

.3190. ΤΩΝ ἘΚΕΙ͂ΘΕΝ ΟΥ̓Κ ΕΝ ὙΣΤΆΤΟΙΣ. οὐχ ἐν ταῖς 
ἀκηδημδου; “καὶ εὐτελέσι μοι λαϊδαι, ἀλλὰ; ΝΑ Ῥρλολρ,»"" ἐν 
εὐγενείᾳ: σους δτφὴ 

891. ΟΥ̓Δ’ ΑΝΙΣΤΟΡΟΥ͂Ν. ἐπολυπραγμόνν, Κεδρων χου 
ΜΆΚΡΑΝ δὲ, ἐπιπολύ: καλῶς δὲ ὁ Λίχας διὰ τὸ ὕποπῖον ἐδὲ ππρρρῳ 
αὐτῆς ὡμολόγησεν εἰδέναι. . ὁλῷ 

822. ΤΩΝ ΕΝΕΜΕΟΡΩΝ,, τῶν συαρρμαλωίο. τὸ ̓ " Ἑ- 
ΧΕΗΣ; ἀντὶ τῦ, ἔγνως. “. οι, ἀν πουο 

328: ἩΝΥΤΟΝ, ᾿Ατ]κῶς εἰ ρ: τῷ, ἤσοννν ' ᾧτυΐα ἀὰ 

:8324.. ΕΚ ΣΑΥΤΗ͂Σ. ἀπὸ σαυτῆς; κοὴ «μὴ ὡς ἀφ᾽ ἡμῶν ἀγαγωιῶ: 

ϑομένη" συμφορὰ γάρ ἐςὶ τὸ μὴ γιηνσκιδνῇ σε, ἥτις ὑτωγηράμα 
Τοῦτο δέ φησιν; ὡς μέλλουσα δεξιῶς αὐτῇ χρήσαδγοι, εἰ γνοίη. τὰ νκατ᾿ 

αὐτήν. ΨᾺ 
.. 826. ΟΥ̓́Τ᾽ ΑΡΑ ΤΩ ΓΕ ΠΡΟΣΘΕΝ. ἐὰν αἰδιήνάνηδς, φθέγξη: 

τοι κατ᾽ οὐδὲν, ἄρα ἐξ ἴσα τῷ πορόδλεν χρόνῳ ππροκομίδειεν αὑτῆς τὴν 
γλῶτῆαν" τὸν γὰρ πρὸ τότϑ χρόνον ἐσιώπα; ιαὶ ἐδὲν πρὸς ἐμὲ τῶν καϑ᾽ 
ἑαυτὴν ἐδημοσίευσεν, οὔτε μικρὸν οὔτε μέγα «παντελῶς. ᾿Αλλώς" ὡς 

οὐκ ἐλάλησε πρώην, οὐδὲ νῦν λαλήσει. ὩΔΙΝΟΥ͂ΣΆ; καταπονεμένη. 
ΔΙΉΝΕΜΝΟΝ, “ἔρημον, ὑψηλὴν, ἣν “Ὅμηρος (ἼἸλ. Β. 730.) ἠνεμόεσ-- 

σάν φησιν. Ἡ ΔΕ ΤΟΙ ΤΥΧΗ. αὐτὴ δὲ ἡ τύχη, καϑ' ἣν σιωπᾷ, ἐπὶί- 
λαβὴν μὲν ἍΝ ἐςι, καϑ᾿ ὃ οὐ τυγχάνει τῆς ἄρα σ8 ἘΛΦΗΝΕΙΣ 

ὅμως δὲ συγγνώμην ἔχει: 

333. Δ᾽ ΟΥ̓Ν ΒΆΞΘΩ. μὴ. ἀναγκαβέδγω ρϑοΝ ἀλλὰ σπρατ- 
τέτω ὥσπερ αὐτῇ φίλον, ἵνα. μὴ δόξωμεν αὐτὴν λυπῶν... ὦς.. 

4).330.. ΑὙΤΟΥ͂ ΓΕ ΠΡΩ͂ΤΟΝ. ὁ. «τροευαγγελισάμενος. καπέχρι 
«αὐτὴν, ἵνα τεἴπῃ περὶ ὧν ἤκεσε φεῦ! τῇ Λίχα ἐν τῷ πρραξείῳ, δέγος: 
τος. ΟΥ̓  ϑδς ΑΓΈΙΣ. ἀντὶ τῶ; ἔπεμψας". ἦσαν δὲ καὶ.. ἄρσενες 
ἐϊᾶ: τῶν φἰχραλῴτονν ΩΝ Τ᾿ ΟΥ̓ΔῈΝ ΕΙΞΣΗΚΟΥ͂ΣΑΣ. «περὶ 

τότων γὰρ τσάντων προσήκει σε μαϑεϊν" τότων γὰρ ἔχω τὴν γνῶσιν,:, 

᾿ς 848. ΤΟΥ ΜῈ ΤΗΝ Δ' ἘΦΙΣΤΑΞΑΙ ΒΛΣΙΝ. τίνος. ἕνεκὲν » 

πορείαν καὶ «τὴν; εἴσοδον ὑςιξὶς εκ χωλύεις ; ̓. ὑπο πνοὲς ὁτ τ 
τ αιϑόδν ΣΟΙ ΤΑΙ͂ΣΔΕ Τ᾽. ἀντὶ τᾶ, ὅτε πρὸς σὲ; ὅτε πρὸς, ὑεῖ 

᾿ ΠΕ: ὩΣ ν ἣν μν ὧ᾿ ζ 1 ἢ. 9 ἌΡΡΕΝ. ϑυς. τ αν ας 

331. Ἡ ΤΥΧΗ, ἡ αφωνία,. 946. ἘΚΕΊΝΟΥΣ, ἢ τὸν ες ὡς Ὁ 
- 387. ΟἹ ΘΕΛΕῚΣ, ὅποι, πρὸς Ἡ- «τὰς αἰχμαλώτες. ΤΑΙ͂ΣΔΕ ΤΕ, καὶ 
φ» δηλονότι, ταῖς απὸ τὸ Χοροῦ. 

ϑ4διῖ ΤΒΆΘΗΝΣ φυδῶς. ιΙ ἩΜ ΑἸΟΜΊΑ «οδ, 
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πο ΤΟΥΤΟΥΣ ΔΕ; ἤν τὰς ἈΜΝΕΝΝΙ τῆ τὲς ΗΒΑ δόβας 

ἄρσενας, ἢ τὸς περὶ τὸν Λίχαν. ἐδ ΡᾺ 

351. ΦΩΝΕΙ͂ ΔΙΚΗΣ ἘΣ ΟΡΘΟΝ. ἀντὶ τῇ, ἐφώνει ἽΝ ὰ 
μετὰ ἀληϑείας. ΑΛΛ᾽ Ἡ ΝΥ͂Ν ΚΑΚΌΣ. ἀντὶ τῦ, ἢ τὰ τορότερον, ἢ 

τὰ νῦν ψεύδεται. 

884. ΑΥΓΝΟΙᾺ Μ᾽ ΕΧΕΙ. ἤγϑν ἀγνοῶ, καὶ ἃ συνίημι. ̓ 
8356. ΤῊΣ ΚΟΡΗΣ. τῆς Ἰόληςς ΕΥ̓ΡΥΤΟΝ Θ᾽ ΕΛΟΙ. ἕλοι τε 

εἴ ἄν" εἰ δὲ ὑφ᾽ ἕν, ϑέλοι. ΤῊΝ Θ᾽ ὙΦΨΙΠΥΡΓῸΝ᾽ ΟἸΧΆΛΤΙΑΝ. 

Φερεκύδης φησὶν ὃ ὅτω" ““ Μετὰ δὲ τὸν ἀγῶνα Ἡρακλῆς ἀφικνείτὰι πρὸς 

“Εὔρυτον τὸν Μελανέως τὸ ζω ρλύώκ, εἰς τὴν Οἰχαλίαν" ὠκέϊτο δὲ 

“ἐ αὕτη ἐν Θούλῃ τῆς Αρκαδίας" καὶ ἥτει τὴν ϑυγάτέρα Ὕλλῳ γυν- 

““ αἴχα". τῇ δὲ μὴ διδόντος, Ἡρακλῆ εἷλε τὴν Οἰχαλίαν; γἡ, θοδ; υἱοὺς 
ἐἰἔχτεινεν. Ἴφιτος δὲ ἔ ἔφυγεν εἰς τὴν Εὔβοιαν" Μενεκράτης δὲ οὕτω 
χέγει: Ἥρακλέα εἰς ἐπιϑυμίαν ᾿Ιόλης ἀφικέδγαι τῆς Ἑρύτε" τὸν δὲ μὴ 
ϑέλειν διδόναι ἤρα τε γὰρ αὐτῆς, καὶ μίγνυδγω ἔμελλε τῇ ϑυγατρὶ, εἰ 
μὴ ᾿Αργᾶοι ἐξῆλθον εἰς τὴν Εὔβοιαν. ΘΕΛΞΕΊΙΕΝ, πεπεικὼς εἴη. 
ΑΙΧΜΑΣΑΙ ΤΑΔΕ. ἀασόποραι σας τῇ αἰχμῇ». ὅ ἐσω διὰ ὶ ΨΌΘΗΙΝ 

κατορϑῶσαι. 

802. ὉΝ ΝΥ͂Ν ΠΑΡΩΣΑΣ: τὸν ἔρωτα αὐτῆς τσαρωσάμενος καὶ 
ππαραπεμψάμενος, τἀναντία εἶπεν ὁ Λίχας. ΚΡΥΦΙΟΝ ΩΞ ἜΧΟΙ 
ΛΕΧΌΣ. λαϑραῖον, μὴ εἰδυίας σϑ' ἀλλ᾽ ἵνὰ ὡς τταλλακίδα αὐτὴν 

͵ 866. ἘΝ Η. τῇ Οἰχαλίᾳ, τῇ πατρίδι τῆς ᾿Ιόλης. ἡ ᾿ς ἈἸΔῺ 

860. ὩΣ ΟΡΑΣΕ. ἀντὶ τῷ, ὡς ἀκούεις. ἬΚΕΙ ὃ“, ἀντὶ τῦ; ἐλεύ- 
σεται ὅσον οὔπω" διὰ δὲ τότων τὴ ταχεῖαν αὐτῇ ἄφιξιν ἀπαϊγέλλεται. 
ΟΥ̓Κ ἈΦΡΟΝΤΙΣΤΩΣ δὲ, ἐχ ὡς ἔτυχεν, ἀλλὰ διὰ «ολλῆς ἐῤο τί: 
δὸς ἢ ἔχω αὐλὴν ἢ ἀγήναν: ΜΗ͂ΔΕ ΠΡΟΞΔΟΚᾺ ΤΌΔΕ. δὴ ἐν 
δόλης μέρει ἔχεν αὐτήν. ΕΝΤΕΘΕΡΜΑΝΤΑΙ, ἐκκέκαύται. ἡ : 

876. ΑΤΌΡΑ. ἀϑροίσματι. ΟΥ̓Χ ἩΔΟΜΑΙ͂. ᾿λυπῦμαι μὲν, οὐκ 
εἰπών σοι τὰ κεχαρισμένα" ἀλλ᾽ ὅμως ἀληϑῆ. εἰσιν ἅπερ εἴρηκα: δοῦν. 

8381. ΑΡ᾿ ΑΝΩΝΥ͂ΜΟΣ. ἄρα ἄσημος οὕτως ἐςὶ 'καὶ᾿ δυσγενὴς; ὡς 
μηδὲ τὸ ὄνομα αὐτῆς γιγνάσλδναι :Η ΚΑῚ ΤΆ ΔΑΜΠΡΑᾺ. γαῦταὰ 

τὸ τῇ ἀγγέλῳ πρόσωπόν φησι" τὸ δὲ ΚΑΤ᾽ ΟΜΜᾺ ΚἈΪ ΦΎΣΙΝ 
ἀντὶ «ἢ, εὐπρεπὴς τὴν ὄψιν καὶ τὸ ττᾶν σῶμα". ἢ. γα ζρνοληφας ϑέᾳ. 

τὸ χέρος ἐφάμιλλον ; χ. ὦ . ας ΘΝ ἫΝ 

Ἷ ΜΡ ὡ- ΣΕ  Δλ ΣΣ» ὑχὼς 
" 

8354. ΑΥ̓ΝΟΙΑ Μ᾿ ΕΧΕΙ ὡς ἕν 388. Η ΚΑῚ ΤΑ ΛΑΜΠΡᾺ ὑλεί- 
μέρος λόϊα συντακϊέον, ὠντὶ τῷ, ἀϊνοῶ.. πεῖ» δηλῦσι τὴν ταύτης εὐγένειαν, 

τ3 
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386. ΒΛΑΣΤΑΣ. τὲς γονεῖς, ἀφ᾽ ὧν ἐθλάξησεν. ΔΗ͂ΘΕΝ. δξνν 
ἀοιόμενος μηδένα ἡ ἠρωτηκέναι, μηδὲ ἐ ἐγλυνκάνμᾳ ; 
387. ΜῊ ΤΙ ΠΑΝΤΈΣ. ὅλοιντο μὴ πάντες ἄνϑρωποι, ἀλλ᾽ οἱ 

κακοὶ, καὶ καὶ ὅσοι μηχανῶνται λάϑρα, κοὴ κακούργες λόγους ἑαυτοῖς συντι- 
ϑέασιν. 

803. ΟΥ̓Κ ΑΠΟ ΓΝΩΜΗ͂Σ. οὐκ ἄνευ συνέσεως, ἀλλ᾽ ἀρες ἄ" 
ἤγεν, κἀμοὶ ἀρέσκει τῦτο. | 

804. ἩΜΕΙ͂Σ, κατ᾽ ἐρώτησιν: 
806. ΑΥ̓ΤΟΚΛΗΤΟΣ, αὐτόματος. 
808. ὩΣ ΕΡΠΟΝΤΟΣ ΕἸΣΟΡΑΣ ἘΜΟΥ͂. ὁρᾷς γάρ με ζω: 

ποντὰ αὶ σπεύδοντα πρὸς τὸν Ἡρακλέα" ἔςι δὲ ὅμοιον τῷ, (Αριςῷ» 

ΣΦ...1.419.) Κατεάγη τῆς βρφαλῆξι 
400. ΑΞΣΕῚΙΣ. ἀντὶ τῇ, ἀΐσσεις. ΚΑῚ ΝΕΩΣΑΣΞΘΑΙ. ἀνακαι- 

νἱσαῦγαι, καὶ κα αὖϑις ὁμιλῆσαι ἀκριβῶς ἐκ νέΒ. Ἢ οὕτως" τρὶν ἡμῖν καὶ» 
νοτέρες ἀνακοινώσᾳαδγαι λόγες. Ὁ 

403. ΤΣΤΩ ΜΕΙΓΑΣ ΖΕΎΣ. ὅτι περὶ ὧν οἷδα ἀκρίᾳ σοι διη- 

γήσομοι. 
405. ΩΝ Δ’ ΕΒΛΑΣΤΕΝ. ἀντὶ τῶ, ὑπὸ τίνος ἐτέχϑη. 

406. ΟΥ̓́ΤΟΣ ΒΛΕΦ᾽ ΩΔῈΕ. ὡς εἰκὸς, “κάτω νένευκεν ὁ Λίχας" 

Ἡδνλρῦϑα οὖν αὐτὸν τῆς χαρὸς, φησίν" ἀπόθλεψον εἰς ἐμέ ὁ δὲ ἀνα- 
νεύσας εἶπεν ἂν, ἸἹΠρὸς τίνα γὰρ νομίξϑεις με βλέπειν; πρὸς ὃ τὸ, ΠΡΟῚΣ 

ΤΙΝ᾽ ἘΝΝΕΠΕΙΝ ΔΟΚΕΙ͂Σ ; ὅτι πρὸς βασιλίδα. Τὸ δὲ χι, ὅτε τὸ 
ὯΔΕ; τοπικόν ἐς!. 

408. ΤΌΛΜΗΞΟΝ ΕἸΠΕΙ͂Ν, καλῶς τὸ ΤΟΛΜΉΣΟΝ, ὡς 

ἀποδειλιῶντος εἰπεῖν διὰ τὸν δεσπότην. 

“411. ΔΕΞΠΟΤΙΝ ΤῈ ΤῊΝ ἘΜΉΝ, τῦτο τρὸς τὸ, ΠΡῸΣ 
ΤΙΝ᾽ ἘΝΝΈΠΕΙΝ ΔΟΚΕΙ͂Σ. 

414. ΔΙΚΑΙΑ ΓᾺΡ, ἀντὶ τδ, ἀληϑῆ. Ξ' 

418. ἘΞ ΤΗΝΔΕ,. δεικτικῶς, εἰς ἐμέ. ΜΗ ΔΊΚΑΙΟΣ ΩΝ: μὴ 

ἀληϑεύων. 

417. ΤὟΙΠ ΠΟΤῈ ΠΟΙΚΙΛᾺΣΞ ἘΧΕΙ͂Σ. τί πήρακόν “λα ον κατ᾽ 
ρα τί ἐμηχανήσω, ἢ ἐδολιεύσω ; ; 
419: ΚΛΥΩΝ ΞΈΘΕΝ. εἰκῆ ὁμιλούσης δηλονότι! . “ ; 
421. ΣΙΓΗΛΟΣ. ἀντὶ τᾶ, Μὴν ἀνθ οὐ σιωπᾷς, φησὶ, Ὡρὶν ἂν 

πολλὰ φλυαρήσῃς εἰς ἡμᾶς, ἢ Θρὶν ἂν μάϑῃς ὅτι βούλει." ) 

425. ΟΥ̓́ΚΟΥΝ ΣῪ ΤΆΥΤΗΝ. ἐ σὺ; φησὶ; μέλος ἣν Μ᾽ 
ποιῇ δηρυῆα; βψν. εἶναι ᾿Ιόλην ; ἡ ; 

306. ΑΥ̓ΤΟΚΛΗΤΟΣ, αὐθόρμητὸς. 400. ΑΣΣΕΙῚΣ; ὁρμᾷς. 
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432. ΤΑΥ͂ΤΟ Δ᾽ ΟΥ̓ΧΙ ΓΙΓΝΕΤΑΙ. ἐ ταυτόν. ὀρεδέρησαρ καὶ 

ἀληϑὴς λόγος" ϑέλει δὲ εἰπὲν, ὅτι κἀγὼ ἤ ἥκεσα, Ἔα. ἢ 

44ι. ΑΠΟΣΤΗΤΩ. περισσὴ ἣ ἀπό: ἢ γράφεται 1 ΠΑΡΣΤΉΤΩ, 

ἦγεκ ὁ ἄνθρωπος ςήτω «παρελϑὼν εἰς μέσον, ὁ διελέγχων. με. ΔΗ- 
ΡΕΙ͂Ν, ἀντὶ τᾶ, φλυαρέϊν αὶ ἀδολεογεῖν. ΝΟΣΟΥ͂ΝΤΙ. ἀντὶ τοῦ, νο- 

σώσῃ ὑπὸ ξηλοτυπίας" ἀρσενικῶς δὲ εἶπεν, καϑολικῶς τὸν λόγον ἐπα- 

γαγὼν, ἵναι μὴ δόξειεν αὐτὴν διελέϊχειν, ὅτω" τὸ γὰρ νοσᾶντι, καὶ οἷον 
μαινομένῳ, συμφλυὰρᾶθ, ἀνδρός ἐξιν ἐ σώφρονος" Ἰκυβον οὖν ὁ ἄν- 
ΨἊΝ ἐ γὰρ φιλονεικήσω πτρὸς αὐτόν. 

ΩΤῚ ΜῈΝ ΝΥ͂Ν. εὐήϑης γὰρ, ὅςις αροσδοκῇ ἀντιπυκ-α 

τεῦσοι νυν" Ἕρωτι. ΠΩΣ Δ' ΟΥ̓ ΧΑ ΤΕΡΑΣ. ἀπὸ κοινοῦ τὸ ΑΡ- 
ΧΕΙ. 

.-.453. ΜΕΜΠΤΟΣ ΕἸΜΠ. ῬΑΈΡΗ εἶμι, τοτές:ιν εἰ μέμριμαμ, Ἦ 

ἀντὶ τῇ, ἐπίμεμπῖος, ἐπιπληκχτική. 
456. ΕἸ ΜῈΝ ΕΚ ΚΕΙΝΟΥ͂ ΜΑΘΩΝ. εἰ μὲν γὰρ παρ Ἣρα- 

κλέος ἐκελεύδγης ψεύσαδοαι, κακὴν μάϑησιν ἐκμανϑάνεις" εἰ δὲ σὺ σαυ- 
τὸν εἰς τῶτο ψευδολόγίας ὦ ἄγεις, ἴδϑι ὅτι κἀν ϑελήσῃς «ποτὲ εἰπεῖν τάληΣ 
ϑὲς, οὐ δυνήσῃ, ὑπὸ τῆς συνηϑείας νικώμενος, ἢ κἀν δθῃς ἀληϑεῦσαι, ἐ 
τιςευϑήσῃ. 
«461. ΚΗ͂Ρ. μερὶς, κλῆρος, μοῖρα, τύχη. ὍΠΩΣ ΔΕ ΛΗΣΗ͂Σ. 

ἀντὶ μΈ, μὴ λήσεις. ᾿Ατ]ϊκὴ δὲ ἥ φράσις. δαθρα δὲ, ἐὰν μὴ εἴτ 

πῆς» ὁ ταρ᾽ ἐμδ ποροσδόκα ΛΑ μρύχα ἀχὸ 

μ, ΠΛΕΊΣΤΑΣ. δηλονότι ἀνάνθρες είν ΨΝὴν ὡς. Μίμαν τ τὴν 

Φύλαντος, Αὔγην τὴν ᾿Αλέε, Μεγάραν τὴν Κρέοντος, τὰς Θεία; ϑυ- 
γατέραρ, ̓Αςυδάμειαν τὴν ᾿Αμύντορος. 

469. ΗΔΕ; Τ᾽ ΟΥ̓Δ᾽ ΑΝ. οὐδὲ ἡ Ἰόλη Λακ χὐνηρονλν ὑ ἐμοῦ, ἐδ 
εἰ μεγάλως αὐτῆς ἐρᾷ ὁ Ἡρακλῆς. Τῷ ΦΊΔΕΑΝ, τῷ ἌΡΡΝΣΙ τὸν 

Ἡρακλέα. 

., 475. ῬΕΙΤΩ ΚΑΤ᾽ ΟΥ̓́ΡΟΝ. ἐῤῥίφϑω, μιὰν ἡ ὁ; πρᾶν τούτων λό- 

γος εἰς τὸν ἀέρα. 

"ὀχ μ Π ΘΟΩΟ ΛΕΓΟΥΞΗ͂. ΧΡΗΣΤΑ; πϑπορνξμ εὐρᾷς 

γὰρ ὅτι φιλανθρώπως σοι ὁμιλέϊ. 

-. 482. περμαωονα ΟἾΚΟΙ, ὁ »ιπξιληρᾶτο ἀκηκοὼς καὶ ἐταγνες 
λοςυσοι. ΚΝ τὰ ἊΗ 

486. ΚΑΙ. ΤΑΥ͂ΤΑ... τὸ “πῆρ ὧὡὁ ταῦτα οὔτ᾽ ψ“ κρύαν. τὰ 
τρρὰ τῇ ἔρωτος, φησὶ, τῆς ᾿Ἰόλης οὔτε; κρύπλεινεμοι ὁ ἬρΟΝΡε εἶπεν, ὅτε 
μὴν ὁμολογεῖν. ΤῊΝ Υἱ 

ΑἊΒ80. ΑΥΝΏΜΟΝΑ, ἀσύνετα. 
τά 
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ΠΥΘΟΚΉΜΑΡΤΟΝ: καλῶς διὰ τῆς λέξέως συγγνάμην ἑαύτῷε! 
ξινάτοιμ. ἘΠΕῚ ΓῈ ΜΈΝ ΔΗ: ἐπεὶ τοίνυν πτάντα΄ λόγον ἐπίςασαιν, 

λέγω Ἐν ὅπερ. "ΩΝ ἌΜΜΝΝ δοϊ! ἐξ κοὴ τῷ ̓ Ἡρακκεῖ 
ὠμὰ ψῷ ἀν Φ τὸν ἐδῶ. φΑτῖδρ. τ πο ΕΣ] 

τῴρ7. ΩΔΕ ΚΑΤ. ΦΡΟΝΟΥ͂ΜΕΝ. ἤγεν, ὥσπερ προείρηκα, οὕτω 
ποιήσω ταῦτα. ΝΌΣΟΝ. τὴν ϑεομαχίαν" τὸ γὰρ πρὸς "Ἔρωτα -φι-᾿ 
λονεικεῖν, ϑεομαχεῖν ἐς ἄντικρυς. ἘΠΑΚΤΟΝ δὲ ἐνταῦϑα ἀντὶ τοῦς. 

ἀὔϑῳφενδν, ἈΝΤῚ ΔΏΡΩΝ ΔΩΡΆ. ὅπως ἂν: αὐτῷ «παρ᾿. ἡδνομαν 
μίσῃς ἀντίποινα καὶ σύμφωνα οἷς ἤ ἤγαγες" λέγε! δὲ ἀντὶ τῶν αἰχμα-. 
λώτων. ΣΥΝ ΠΡΗΝΝΆ, ΩΝ ἦγνν σὺν ταῖς μἀτερθθ μέναιφιδίχον 
μϑλωτίσι, Ὁ τ᾿ ὁ ἣν ωφῦχε 

δ04. ΜΕΤᾺ ΤΙ ΣΘΕΝΟΣ. γράφεται καὶ ΜΕΤΑ ΤΙ ΣΘΕ- τ 

ΝΌΥ͂ΣΑ. ΚΎΠΡΙΣ. ὁ δὲ νοῦς" νἱκηφορεῖ" ἐν παντὶ τράγματι Κύ- 
ἥρις. Ἢ οὕτως" ἀποφέρεται τὰς νίκας κατὰ πάντων, κοὴ πάσηξ κατ 

τεὶ φύσεως: ἜΘΕΝΟΣ δὲ ΝΊΚΑΙΣ περιφρας κῶς, τὴν νίκην. “Εἠχκότως 

δὲ ὁ Χορὸς τοιαύτην ἀρχὴν πεποίηται" πέπαυτο! γὰρ ὁ λόγος «περὶ τοῦ 
ἔρωτος. ἼἸΑΡΕΒΑΝ, ἀντὶ τϑ, σσαραδήσομοι" “καὶ ὅδα" μὲν εἰς ϑεοὺς. 

φησὶν; ἐνεδείξαῖο, ὑπερϑήσομοη. ΤῸΝ ΕΝΝΥ͂ΧΟΝ, τὸν ἐν σκότῳ: δικ-- 
τρίξδοντα, ΤΑΝΔ' ΑΡ’ ΑΚΟΙΤΙΝ. τὴν Δηϊάνειραν" ὁ δὲ γοῦς οὗτος» 

τὰ μὲν εἰς ϑεοὺς γεγονότα τσαρίημι" ἐκᾶνα δὲ λέγω, τίνες ἠγωνίσαντο. 
«περὶ τῶν γάμων Δηϊανείρας, κοὴ μηκΔβηήαι εἰς τὸν ἀγῶνα. ΑἸἸΦΕ- 
ΓΥΟΙ; ἀντίπαλοι". ἢ ἰογυροὶ ἐν τοῖς γοίοιο, μοωχεσάμενοι χεῤδὶ καὶ πο--. 
σίν" ἢ ἀμφότεροι τεϑωρακισμένοι". ἢ ἄμιρῳ «ἀρωξυμμένοι. ΠΑΜ- 

ΠΛΗΚΤΑ. ἀγορὰ πληγῶν μεςά. ἘΞΉΛΘΟΝ. ἀντὶ τοῦ, 
“Ν ἐπεξῆλϑον, ἦ ἠγονίρανζον λέγει δὲν ὅτί πᾶν πῶ ἀἄγωνίσμαῖος 

τ᾽ ἀλλήλων ἐνεδείξαντο; ἠγωνίσαντο: ᾿ ἀπ δε υἠλθντ 

ἰ ψλδετν ΤΕΤΡΑΟΡΟΥ͂, τετρασκελᾶς. ΦΑΣΜΑ, οἰούμαμῶι οἴμα. 
ΑΠ᾽ ΟἸΝΙΑΔΆΝ. ἀπὸ Αἰτωλίας. Ἢ οὕτως" Οἰνίαι, '“΄φῳόλις ̓ Ακαρ-- 
γανίας, δ ἧς ῥὲ ἐπκυλαθνὰ φληϑυντικῶς δὲ λέγεται ΒΑΚΧΕΤΑΣ 
ΘΗΒΆΣ. τῆς τὸν. Βάκχον: ἐχούσης" καλῶς δὲ τὸ ΒΑΚΧΈΤΑΣ, πρὸς ᾿ 
ἀντιδιοιςολήν. “ΚΑΤ.ΛΟΤΓΧΑΣΣ. ἀφ᾽ ἱςορίας. φησὶ λόγχην -“ἔχξϊΚ ἡπὸν 
Ἡρακλέα. ΑΟΛΛΕῚΙ͂Σ ΕΞΑΝ. καταχρήξικως εἶπεν ἐπὶ δύ᾽ τὸ ΑΘΆ.- 

ἌΒΕΣ. ἐπὶ πλήϑους γὰρ λέγεται. Ἢ ἀολλεῖς; ἀντὶ τοῦ, Χίαν ἀλέν-- 

τές." Ὅμηρος" (Ἴλ.Χ. 808.) Οἴμησε δὲ ἀλείς. ΤΈΜΕΝΟΘΙ, ἐπιϑὺ- 
μᾶντες. ΜΟΝΑ Δ᾽ ΕΥ̓ΛΕΚΤΡΟΣ, μόνη δὲ ἡ εὔλεκτρος “ἣ-» 

παρᾶσα ἐθράβευε καὶ διέτατῖς. 

496. ἩΣΣΩ͂Ν. ἘΦΥ; πτῆς το τ 525. -«ῬΑΒΔΟΝΌΜΕΙ, ἡγῶνοθέ- 
Ὁ 

ταύτης ἔρωτι, ῇ «τές, Ἄλλος 
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τοδοῦ. ΤΌΤ᾿ Ν᾿ ΧΈΡΟΣΞ: τότε ὃν ὁ Ἡρακλῆς καὶ χερσὶ καὶ τόξοις 
ἐμγετο" ὁ δὲ ̓Αχελῶος τοῖς κέρασιν. ΑΝΆΜΙΤΓ ΔΑ, ἀναμέμιμένως: 
ΓΝ Δ᾽ ΑΜΜΦΙΠΛΕΈΚΤΟΙ. τὸ ΗΝ ἀντὶ τοῦ; ὑπῆρχον. Ἡσίοδος" 
(Θεογ. 821.) Τῆς δ᾽ ἦν τρεῖς κεφαλαί. ΚΛΙΜΑΧΕΣ δὲ, αἱ ἐπαναβά- 

ΟΦΈΙςΣ «ἀρὰ τὸ ἄνω τε καὶ κάτω αὐτὸς ΘΟΡΟ τῇ μάχη" ἔς! δὲ εἶδος 

τραλαίσματος ἣ κλίμαξ" τῦτο δὲ τὸ ογῆμα ἐπὶ Ἡρακλέες ἀκεςέον. 
ΗΝ ΔῈ ΜΕΤΏΠΩΝ: τῶῦτο γ- ἘΝ οἱ γὰρ ἜΝ τοῖς ἐν ταν 

τ μετώποις μάχονται. ; 
589. Α Δ᾽ ΕΥΩΠΙΞ: ἣ ΤΡΑΡΑΙ ἘΤῺ ΔῈ ΜΑΤΗΡ. ἐγὼ; 
φησὶν, ἐνδιαϑέτως ὡσεὶ μήτηρ λέγω" ἐγὼ πιαρεῖσα τὰ πολλὰ, τὰ τέλη 
λέγω τῶν πραγμάτων. ἈΜΦΙΜΆΧΗΤΟΝ ΟΜΜΑ ΝΎΜΦΑΣ. 
ἀντὶ τοῦ; ἡ ποξῥιμάχητος νύμφη, τοεριφραςικῶς" ἀπὸ δὲ τοῦ καλλιςεύ-: 
οντὸς αὐτὴν εἶπε βέρόσε, ἈΜΜΈΝΕΗ. ἀντὶ τοῦ, ἀνέμιεινε" ὁ νοῦς οὗ-: 
τος" ἔτι δὲ καὶ νύμφη ἐλεεινὴ οὖσα, ὑπέμεινεν ἡ τπεερικαλλὴς ἀπῦδημο 

ΚΑῚΠΟ γρπιμθηροιμας ΑΦΑΡ. παραχρῆμα, γαμηδεῖσα, τῆς μητρὸρ 

ἀφωρίδϑη. 
“δ40. ΗΜΟΣ ΦΙΛΑΙ: ἣ γοἈηράϑο,ρα πρὸς τὸν ΗΝ ἐξελϑῦσα δια- 
λέγεται, καί φησιν" ἐν μὰν ὁ Λίχας κατὰ τὸν οἶκον συντάτίεται ταῖς᾽ 

αἰργμαλώτοις, ἐξῆλθον, ἵνα ἅπερ. ἐπ νμλάμην δηλώσω ὑμῖν. ὩΣ 
ἘΠ᾿ ἘΞΟΔΩ. ὡς μέλλων. αὖϑις ἐξιέναι πρὸς τὸν Ἡρακλέα. δὴν 

ΚΑΤΟΙΚΤΙΟΥΜΕΝΗ. σὺν ὑμῖν ΜΌΝΑ, 

5456. ἘΖΕΥΓΜΕΝΗΝ., γδαμένν τῷ Ἡρακλεῖ. Προσεδεξά- 

μὴν φόρτίον χωβητὸν τῆς ἐμῆς φρενὸς, ἤτοι Ἀχαβέῤὸν φορτίον αὶ ἐφύθρι- 
ςῦν. ΜΙΑΞ ὙΠῸ ΧΛΑΙΝΗ͂Σ, ὑπὸ μιᾶς κοίτης. ᾿ ἘΓατο 

'ἰδᾶδι. ΟἸΚΟΥ͂ΡΙ᾽. ΑΝΤΕΠΕΈΜΙΨΕ,. τοιαῦτα τῆς ἐν» μὰ δῶρα 

ἔπεμψέ μοι ὑπὲρ τῇ χρόνϑ παντὸς, οὗ συνῴκησα μέντα ὅ κατὰ εὐχόρι- 
ξήρια τῆς τοολυχρονίας ἡμῶν οἰκερίας. 

τὸ 556. ΤῊΝ. ΜῈΝ ΕΡΠΟΥ͂ΞΑΝ ΠΡΟΞΣΩ. - Ἴδῃ, ππροκόπτου- 

σὰν, κοὶ αὐξανομένην τὴν ἥδην. ΤῊΝ ΔΕ ΦΘΙΝΟΥ͂ΣΑΝ. ἑαυτὴν 

χέγει; δεικτιχῶς: ἱΦΘΙΝΟΥ͂ΣΑΝ δὲ, ἀντὶ τοῦ, :βεδηκυῖαν. ὯΝ ΑΝ- 
ΘΟΣΞ. τὸ ἄνϑος τῶν νέων γυναικῶν φιλεῖ. ἁρπάζϑιν᾽ ὃ ὀφθαλμὸς τοῦ 

ἀνδρός. ΤΩΝ Δ᾽ ὙΠΕΚΤΡΕΠΕΣ, τῶν δὲ ὑκαναχωρεῖ, δηλονότι τῶν 

τρεσθυτέρων". οἷον, τῶν δύο ἡλικιῶν τὴν μὲν νεάξεσαν “ἁρπάξειν εἴωϑεν 
᾿ δί τοῦ ἀνδρὸς τιαρμεσψ “Ἴ δὲ ΑΝ “τὸν τόδοί,. ΜΝ. 
τέρας. ἘΔ χὰ ζῶ το. 

“890. ΟΛΟΕΝΤΑ͂, φϑαρτικά. τ 538. ΑΦΑΡ, ὀξέως" ἀπὸ Ὁ ἄπῖω 
ναῷ. ΑΒΡΑ,πρυφῶσα, κεκάλλω- ἄψω, πὸ: ἄφαρ, γέεταιν τ}: 
« σμριένη, 
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550. ΜΗ͂ ΠΟΣΙ͂Σ ΜΕΝ. διαφορὰν ταύτην ἔχει ὁ πόσις πρὸς τὴν. 
ἄνδρα: σόσις μὲν γὰρ λέγετου καὶ ὁ πορὸ πολλοῦ ἀποςὰς τῆς «γυναιτὶ 
κός". ἀγὴμ δὲ, ὁ συνὼν, ᾿ ὁ πρὸ ὀλίγε χωριδϑεὶρ, ὡς τὸν. (Ιλ. .«Ὡ. 725.) 
ἴΔνερ, ἀπ᾿ αἰῶνος νέος ὥλευ, Δέδοικα οὖν, φησὶ, μὴ ἐμὲ κατ᾿ 

πόσις ἐμὸς κληϑῇν ὡς συνοικήσας μοι «ποτὲ, ταύτης δὲ ἀνὴρ, ὡς. αὐτῇ 

συνοικῶν. Αλλως" «πόσις, πορρόσις τις ὧν, πσαρὰ τὸ προσιέναι... «Ὁ 
861. ΟΥ̓ ΓᾺΡ ΟΡΓΑΙΝΕΙ͂Ν ΚΑΛΟΝ. οὐ χρὴ τὴν συνετὴν, γυντ: 

αἴκα ϑυμδϑδ)γαι τῷ ἀνδρί. Η Δ᾽ ΕΧΩ.. ᾧ δὲ τρόπῳ τῆς λύπης ἴαμα 
χθίην, ὑμῖν ἐρῷς, ΛΥΤΗΡΙ͂ΟΝ ΛΥΠΗΜΑ. ἀντὶ βοῆς τῆς ὀήσε 

ἴαμα. 
. 5665. ΛΈΒΗΤΙ ΧΑΛΚΕΩ. δύο ὀνόματα, ὡς χρατερὸν αἰχμήτηνι 
ΚΕΚΡΥΜΜΕΝΟΝ, ὃ ἐκ τότε ἀπεϑέμην. λέδητι, ἐπὶ τῷ κατὰ καιρὸν 

χρήσαδδοη αὐτῷ. ΠΑΙ͂Σ ΕΤ᾽ ΟΥ̓́ΞΑ. νεωτέρα' οὐ γὰρ -«“αρϑένος. 

ἘΚ᾿ΦΟΝΩΝ. ἀντὶ τῷ, ἐκ τὸ αἵμαῖος τῶν σφαϊῶν. “Ὅμηρος" (1λ.Π, 
162.) ἄκρον ἐρευγόμενοι Φάρον αἵμαῖος. Ἢ. ἐκ τῇ τόπϑ ὅϑεν ἀρρτεον. 
Νέσσος. Ὅμηρος" (Ἶλ. Κι. 621.) ἐν ἀργαλέῃσι φονῇσιν. - 

509. ΠΟΡΕΥΕ, δισπέρᾳ, διεκόρέμαννν. ἩΗΝΙΚᾺ ΣΤΌΛΟΝ ΞΥ͂Ν 

ἩΡΑΚΛΕΙ͂. ςόλον φησὶ τὸ σ'λῆϑος τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ δούλων τε καὶ ἀδελ-- 
ον ἡνίκα οὖν καταλιποῦσα τὸν οἶκον τῷ τρατρὸς, ἔρημος ἐπηκολέϑησα 
ᾧ Ἡ ρακλᾷ. ΜΑΤΑΙΑΙ͂Σ ΧΕΡΣΙΝ, ὅτι δὰ ὅ ἤνυσεν" γον γὰρ 

ὁ Ἡρακλῆ; τοξεύσας, καὶ ἀνελὼν αὐτόν. ΚΟΥΝΕ 

Α78. ἘΠΙΣΤΡΕΨΑΣΣ, εὐτρεπίσας, ἢ Μπρυωδα αὶ κάμψας τὴν νευ- 
θάν" ἢ εἰς αὐτὸν τραφεὶς ἡ βλέψας. ΚΟΜΗΤῊΝ ΙΟΝ, ἢ διῶ. τοὺς 

ὄγκους, ἢ διὰ τὴν πτέρναι; τὸ δὲ ΠΝΕΥΜΟΝΆΣΣ, ἀντὶ ϑϑεν 

ΔΙΕΡΡΟΙΖΗΣΕΝ. μετὰ ἤχου ὥρμησε. 
879. ὈΝΗΣΗ͂. ὠφεληϑήσῃ, αὶ ὄνησιν λήψῃ ἐκ τῶν ἐμῶν τορϑμάν. 

ἘΑΝ ΠΥΘΗ͂. γράφετοι ΠΙΘΗ, 
δ81. ΑΜΦΙΘΡΕΠΤΟΝ. τὸ ἀπὸ τῷ ἰοῦ τῆς ὅδρας βοάν α ̓ϑρέ- 

Ψψαι γὰρ, τὸ πῆξαι. ἩΙ. ὅπϑ, ἢ ἐν ᾧ. ΘΡΕΜΜΑ ΛΕΡΝΑΙΑΣ.Υ- 
ΔΡΑΣ. περιφραςικῶς ἡ ὕδρα. ΦΡΕΝΟΣ ΚΗΛΗΤΗΡΙΟΝ. ἐπιτή- 

ὅριον πρὸς τὸ τραῦσοι κοὴ κηλῆσαι» καταπαυςήριον τῆς φρενὸς τᾷ Ἕρα- 

κλέδς» τοῦ πρὸς ἄλλην ἔρωτος" ἢ κατακηλδν μ᾿ ψυχὴν τὸ Ἡ ρακλέες 

τῷ πρὸς τὴν. Δηϊάνειραν ἔρωτι. ἔχ νότξω» 

.588. ΕΓΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΟΝ, τηρόμενον. ΠΡΟΣΒΑΛΟΥ͂Σ᾽. ο- 

ΣΑ. τοῦτό. φησιν, ὡς κατὰ ἐντολὴν Νέσσε καὶ ἄλλα τινὰ συμμίξασα. 

ΠΕΠΕΙΡΑΝΤΑΙ. κατείργαςαι; τετελείωται καὶ ἤνυςαι. ΚΑΚΑΣ 

574: ΜΑΤΑΤΙΑΙ͂Σ, ἀδίκοις, κος ᾿ 576. ΚΟΜΗΤΗΝ; ἑα)ερωμένον. 
λώςοις. 579. ΕΑΝ ΠΥΘΗ͂, ἐὰν ἀκέσῃς. 
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ΔῈ ΤΌΛΜΑΣ. τὰς φαρμακείας" μὴ εἰδείην, φησὶ, κακοῖς πράγμασιν 
ἐπιχειρεῖν, οἷον δολοφονῆσοι αὐτὸν, ἤ τι τοιῶτον ἐργάσαδγο!" ἀλλ᾽ ἄχρε 
τῷ μεταϑεῖνωι αὐτῷ τὴν γνώμην διὰ τοῦ κατασχευάσματος τούτϑ' εἰ μὴ. 

μᾶταιόν ἐςὶ τῶτο τὸ κατασκεύασμοαι, ρα ῦμ ταύτην ὑπερβαλέδϑαι 

τῇ ἁτερὰ τὸ Ἡρακλέες" εὐνοίᾳ" εἰ δὲ μὴ ἐπιτυγχάνω, τσαύσομοωι τῆς 
ἐπκορκρήσθως." ΦΙΛΤΡΟΙ͂Σ Δ᾽ ΕΑΝ ΠΩΣ: τοῦτο; φησὶ, τὸ ἔργον 

μεμηχάνηται οὐκ ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ, ἀλλ᾽ ἵνα ταύτην φίλτροις ὑπερδαλώμεϑα. 

ΕΓ ΔῈ ΜΗ, ΠΕΠΑΎΣΟΘΜΑΙ. εἰ δὲ μὴ ἐνεργήσει, τεεπαύσομοι τῆς 
ἐπιχειρήσεως. 

507. ΑΛΛ’ ΕΙ ΤΙΣ ΕΣΤΙ ΠΙΣΤΙΣ. ἀλλ᾽ εἰ ποεπίςευκας, ὅτν 

δρᾷ τι τῶῦτο, ἄριςά μοι δοκεῖς βεβελεῦδϑοι. 
509. ΟΥ̓ΤΏΣ ΕΧΕῚ Γ᾽ Η ΠΙΣΤΙΣ. σιςεύω μὲν ἀληϑὲς εἶναι" 

οὐ μὴν πεπείραμαι. 

601. ΑΛΛ’ ΕΙΔΕΝΑΙ ΧΡΗ ΔΡΩΣΆΝ. δεῖ σε, φην, ὦ ἔπιχει- 
οὖσαν γνῶναι, ἢ δέϊ σε δρῶσαν ἔχειν τὴν τοίςιν, καὶ μὴ μόνον δοκέῖν 
ἐπίςαδϑαι" οὔπω γὰρ ἔχεις τὴν γνῶσιν, ἕως οὗ πεεπείρασοι. ΓΝΩΜΑ. 
γράφεται κοὺὶ ΓΝΏΣΜΑ. 

608. ΕἸΞΌΜΕΣΘΑ. γνωσόμεϑα, φησὶ, -τὴν δύναμιν τοῦ σχευ- 
ἄσματος" βλέπω γὰρ τὸν Ὅσων πλησίον ΠΡ μμέεν ὃς ἀποκομίσει 

τὸν πέπλον τῷ Ἣ ρακλεῖ" καὶ ἔοι ἡμῖν διὰ τότε πέρα. ΕἘΥ͂ μὰ νλν να 
ΜΕΘΑ. κρυπϊοίμεϑα: οἷον, σιωπὴ γένοιτο. 

608. Ἐῷ ΜΑΚΡΩ, ΧΡΟΝΩ. ἀντὶ τᾶ, διὰ τὸ ἐνταῦϑα χρόνῳ ἐν-: 

διατρίψαι. 
611. ΕΥΥΦΗ, ἰσνεργῆ, λεπ]ουφῆ᾽ οὐκ εὖ δὲ τὸν προ χιτῶνα 

ΠΈΠΛΟΝ φησίν. 
616. ΕΦΕΣΤΙΟΝ ΣΈΛΑΣ. ἀντὶ τῇ, τὸ κατ᾽ οἶκον αῦρ. ἘΡ- 

ΚΟΣ δὲ ΙΕΡΟΝ, ὁ βωμὸς, ἢ τὸ ἱερόν. ΠΡΙΝ ΚΕΙΝΟΣ. πρὶν αὐτὸς 
ἐνδυσάμενος ἐπὶ τῆς οἰκίας, ὑπ’ ὄψεσι πσάντων τποροελϑὼν, δείξη αὐτὸν 
φανερὸν, τοῖς ϑεοῖς ἐμφανῶς ςαϑεὶς, καϑ' ἣν ἡμέραν μέλλει ίων ϑύειν 
τοῖς ϑεοῖς εὐχαριςήρια.. 

ὅ2ο. ΠΑΝΔΙΚΩΣ. ἀνενδοιάςτως. ΣΤΕΛΕΙ͂Ν ΧΙΤΩΝΙ ΤΩΔΕ. 

σκεπάσειν, ἐνδύσειν; “περιδαλὲϊν αὐτὸν τούτῳ τῷ χιτῶνι, ὡς φανῆνοι 
αὐτὸν ΘΟΤΕΚ ΑΙ ἤγουν σφαγέα τῶν βυμζφωυ, ὌΛΑΝΟΝ, καινος 

πρεπή. 

629. ΞΗΝ᾽ Ο ΚΕΙ͂ΝΟΣ ΕΥ̓ΜΑΘΕΣ.: ἩΥΝΝ βομήμου» ὅπερ 
ΟΣ ἣν 

: “606. ΠΡΑΣΣΗΣ, ὠντὶ τῷ, πράσ- 610. ΗΓΟΌΡΩ, ὡμίλεις. 

σηαινς, ΣΚΟΤῸ, ὃ, ̓ΝΝ Τοῦ, λά- 611. ΕΥ̓ΥΦΗ͂; καλοὔφαντον. 
ϑιραοὶον να ὶ, ΕΦΩΥῚ δ 619. ΗΕΥΓΜΗ͂Ν, ηὐξώμην, -... 



384. ΕἸΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ: ὼ 
ἐκεῖνος. ΓΝ ΚΆΘΗΝΗΙ ἐπιϑεὶς τὸ δῶμα τῇ σφραγῖδι γνοὺς ἐρίῳ ἧἰᾷρ ερὲδ 
ἐςιν ἡ σφραγίς. ΣΦΡΑΤΙΔΟΣ ἘΕΡΚΕῚ. ΕΜ τῇ σφραγῖδι: 
ΦΥΛΑΞΣΞΕ ΠΡΩ͂ΤΑ ΜῈΝ ΝΌΜΟΝ. οὗτός ἐξιν ὁ προσήκων νόμος 
τοῖς διακονᾶσιν, ὥςε μηδὲν τσεραιτέρω δρᾷν τῶν »προςεταγμένων αὐτοῖς" 
ἐμφαίνει δὲ αὐτῷ μὴ ἀποσφραγίσαντα σεριεργάξεδναι. τί ἔγκατα: Η᾿ 
ΧΆΡΙΣ ΔΙΠΛΗ ΦΑΝΗΉΗ. γνησίως διακονόμενος κάνει » ̓χάφ, 
ἡ ἰσὼς φιληϑήσῃ παρ᾽ ἐκανέρω. ρΡκύσιν Κ Αι 

629. ἙΡΜΟΥ͂ ΤΈΧΝΗΝ. κήρυξ γὰρ ὁ ϑεός.. ΛΌΓΩΝ ΤΕ ἀπ 
ΣΤΙΝ. ἐπίϑες, φησὶν, ἣν ϑέλεις σφβάγίϑα: ἔντειλάι δέ δ κοὴ. “περὶ 
πραγμάτων ἄλλων μυςικῶν, καὶ λόγες ἀνωκοίνωσοι μοι, ὰ φυλάξω. 

637. ΠΡΟΞΣΔΕΓΜΑΤΑ: ἀπ δ ν᾽ λέγει δὲ, ὅτι οἶδγα τσῶς ῥι- 
λοφρόνως αὐτὴν ΟΡ κα τὅτο δὲ ἐπαγωγὸν “Ἂ κε μον τ εἴ 
γε τὴν ὑπονοθμένην φιλοφρόνως προσεδέξατο. 

658. ὩΣΤ᾽ ἘΚΠΛΑΓΗΝΑΙ. ὅτι ἀσμένως, ἜΜΕΝ ἀμδίξας ὡς 
ΠΥ με, νὰ. ἐπὶ τούτῳ χαρῆναι. 

εἰ 680. ΔΕΔΟΙΚΑ ΓᾺΡ, δέδοικα γὰρ, φησὶ, μὴ πρὸ ̓λαυνδὴν ὕγῷ 
τὸν ἐξ ἐμοῦ τπσόϑον, ἕως μάϑωμεν, εἰ δ αὐτὸς ἡμᾶς. ποϑεῖ. ᾿Διὰ “δὲ 

τἄτων ἐρεϑίξει αὐτὸν ὡλέον εἰπεῖν. Τὸ δὲ πε πρωΐ ἐρὴν, ἤτοι 
πρώην". ἔμεινε δὲ τὸ ὦ ἀνεχφώνητον, 

"642. ἢ ΝΑΥΛΟΧΑΣ ὃ Χορὸς τὰς περὶ τὴν Οἰτήν οἰχᾶντας προσ- 
καλέιται ἐπὶ τῷ ρελ οζον διὰ τὴν προσδοκωμένην. ἐπιδημίαν. τοῦ 
Ἡρακλέος. Ὃ δὲ γᾶς" οἱ Τὰ αράϑαληξ ϑερμὰ λητρδι ἐνοικᾶντες, : 
κοὴ οἱ ΜΡΣ τοὺς ἐκ Ὁ καὶ ὀρείνες τόπες τῆς Οἴτης καὶ τὸν ΝΙηλιαχὸν 
κόλπον, ἔτι δὲ νὰ τὴν ἀκτὴν τῆς χρυσοτόξϑ ᾿Αρτέμιδος, ἔνϑα φησὶν ὁ εἶν 
τῶν Ἕ). λλήνων τὰ συνέδρια, ἄ ἄρτι ὁ χαλλιφωνόζατος σάλιν ἧξει αὐλὸς, 

καὶ καταλήψεται ἡ ἡμῶν τὰς ἀκοὰς, ἡδύ τι ὃ μεσικὸν ταροσπνέων, οἱ οὐκ 
ἐχϑρὰν, οὐδ᾽ ἀπευκτὴν φωνὴν, ἀλλὰ ϑείας μούσης ἀντίχυρον, ὅ ἐς!" φως 
γῆς ὙΟΣΕΝΕ: ΝΑΥΛΟΧᾺ ΛΟΥ͂ΤΡΑ. παράϑαλάς (ἀ" φησὶ. δὲ. τὰ 

ὌΨΙΝ ἅπερ λέγετοι αὐτῷ ἡ ̓ Αϑηνᾷ ἀ ὐγὰτῷ ̓ Δοχεῖ Ἧ τρεν ϑ 
ἱςορίαν εἶναι" φασὶ γὰρ τορῶτον ἐν Τραχῖνι τῷ Ἥρακχλει, ̓ἀγαδεδδδθα!" 
ἐνταῦϑα δὲ, ὡς ροῦπαρχόντων αὐτῶν» φησίν." ̓ ΠΕΤΡΑΙΑ ὃ, ἄδε τὸ 
ἐν᾿ ὄρει τῇ Οἴτῃ Χεῖδϑ αν" Ἐνϊὸν δὲ ἐῦ Σικελίᾳ φασὶν ἀναδοϑῆναι τῷ Ἢρὰϊ 

κλέϊ τὰ θερμὰ λούτρά" ΚἈΤΤΑΤΟΥΣ: δάγδὶ εἰσὴν οἱ ὑψηλοῦ ἡόποι; 
ἢ αἱ ὀξεῖοι πέτρη. ΜΈΛΙΔΑ ΤΙΆΑΡΑ Εν, ἊΝ ἰμνὰὺ ἀἠδρδ 
ϑάλασσαν." Ὅμηρος" (Θδ. Ἐς 337.) ὃ γι πνα "88 

Αἰϑυίῃ δ᾽ εἰκυῖα αἰοτῇ ἀνεδύσατὸ Χίμνηξ: ΞΘ ΑΒΕ μνν 

ὁ δὲ Μηλιακὸς κόλπος παρὰ Τρωχῖνί ἐςιν.. .- Ἑὶς τὸ αὐτό. - ΜΗΛΙΔΑ 

ΠΑΡΑ ΛΙΜΝΑΝ, τὴν ΝΙρχνησίαν, ἔνϑα τὸ τῆς ᾿Αρτέμιδος παραϑα- 

λάσσιον ἱερὸν, τολησίον Τραχῖνος, ὅπου κοὴ ἡ ἐπ᾽ ᾿Αρτεμισίῳ ναυμῶωχια 



ΕΠ: ΤᾺΣ ὙΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 85 

φυνέξη τοῖς Ἕλλησιν. ἐν Θερμάνδννς ΟΠ ΧΡΥΣΞΑΛΑΚΆΤΟΥ. ἐν Εὐ- 

εβοῤρὶ. φηβδεδὲ ἀζξυδ ὀεόξος "Άρτεμις:--ἘΝΘ᾽" ἙΛΛΑΝΩΝΨΑΤΓΤΟΡΑΙ. 
ὅπου “συνάγονται. οἱ ̓ Αμφικτύονες εἰς τὴν χεγόβένην: Πυλαίαν; τοερὶ ἧς 

᾿Αγάϑων φησὶ; Ηύλάδην τὸν ἀπεροψίν ὥράξοι κριϑῆνου. ἐν τῇ Φωκίδι, 
καϑαιρόμενον τὸ ἐπὶ Κλυταιμνήςρᾳ, μον. αὶ ἀπ᾿ αὐτ τὴν ἀὐῥιρον, ἘΠΕ 

λαίαν: φησὶ ἱπροσ αγορεύεδδοι.. Ἢ ὅτι ὁ τόπος πύλη τῆς ἙΛλχάδος:" “΄ 

τ δ5 1 ΟΥ̓Κ ΑΝΆΡΣΙΑΝ; οὐκ ἐχϑρὰν, οὐδὲ ϑῤήνων βοήν. ΑΝΤΙ- 
ΛΥ͂ΡΟΝ ΜΟΥΣΑΣ: ἀντίμιμον: νόρρα ἀν οε ἀντὶ τ, μϑσικὴν 
φωνῇν" ἀλλὰ τὴν ἐχ τοῦ ἐναντίθ: μέρους τῆς, λύρας. φωνήν" ἀφ᾽ οὗ δη- 

λοῦτα); ὅτι ὁμοῦ αὐλὸς καὶ ΓΝ γον ὑπο ὠπρέδηνν, δ δμβάνῳι, 

ἥξρ δτῷ Ἰὰς 

58: ΟΝ ἈΠΟΠΤΟΛΙΝ: ΕΙΧΟΜΕΝ. ὃν ἐχτὸς ἥρωα τῆς ΤΡ 
λεωςς εἰς δωδεκάμηνον. ἀναμένασαι. Τὸ δὲ ἑξῆς" ὃν ἀπόπτολιν σελά- 

«γίον; ἀντὶ τοῦ, ἄπῳϑὲν τῆς πόλεως ἐν τῷ πενία: ΠΕΛΔΆΤΙΟΝ. μὲ 
ὅτι πολλάκις χοὴ διὰ ϑαλάττης ἔπλεεν, εἴ ποτὲ εἰς νήσους ἀπᾷρις 

ΔΕ ΟἹ ΦΙΛΑ. ἡ Δηϊάνειραρ, ἌΡΕΙΣ ΟΙΣΤΡΗΘΕΙΣ. ᾿μανείς" ὃ ΝΝ 

τὴν Οἰχαλίαν πρὸς τὸν Εὔρυτον πόλεμος" ἐξ αὐτῷ γὰρ εὐθὺς ἐπανῆλθεν" 
ΜΗ͂ΘΡ ' ἡμᾶς, φησὶ, τῆς ἀνίας, ἣν ἐφ᾽ ἑκάςης ἡ ἡμέρας εἴχομεν. Ν 

"667. ΜΗ ΞΤΑΙΗ. ΠΟΛΎΚΩΠΟΝ. μῆδαμϑ ἥ ναῦς: -ἀλλαχοῦ 
ὁρμίσαι, ἕως ἐνταῦϑα ἀφίκοιτο, τὴν Ἑὔβοιαν. δὴ ὑπερβὰς καὶ κατα- 

λιπών". καταςρεψάμενος γὰρ τὴν Οἰχαλίαν, ἐ ἐκεῖ ἔμεινε ϑῦσοι τῷ παῖρί. 
ΠΆΝΑΜΕΡΟΣ. ἀντὶ τῷ, τὴν σήμερον ἡμέραν ἔλϑοι,. τῷ πέπλῳ τῆς 
πεϊϑοῦς, ϑελχϑεὶς, τῷ ἐκ ϑριφάδεμο. τϑ Νέσσε, χατεσκενασμένῳ. 

ΠΕΙΘΟΥ͂Σ δὲ ΠΈΠΛΩ εἶπεν, ὅτι. γέγονεν. ἐπὶ τῷ καταπέισοῃ καὶ 
μεταϑένοι τὴν ἸΒΡΑΣΧΗΝ, γνώμην ἐπὶ τὴν ἸΔηϊάνειραν. Ἢ. πάνὰ- 
ΜΈΡΟΣ, εὐμενής" ἐν τῇ, αὐτῇ. ἡμέρᾳ ἔλϑοι. τεἰς ἡ ἔρωτα, τῆς: γυναικὸς, 

διὰ: τὸ τῇ Νέσσε φάρμακον. ΠΑΠΧΡΙΣΤΩ. ἤτοι τῷ χριδϑένῖ, πέπλῳ, 
σὺγκεκραμένος καὶ ὶ ἁρμοδ)εὶς, τῇ. ̓σειϑοῖ τῷ ϑηρός. - δ λα, 

Πρ76. ἍὍΜΗ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ. (δὴ τὴν συμβίροσαν χρλίαν, ΩΣ πλέον 

δ ἀϊδῥις πόρε πρατ ΠΧ ΠΟΊΩΙ 
.681.: ΟΥ̓́; ΔΗ ὙΓΤΩΝ ΣΩ͂Ν, ἢ “μὴ ἕνεκα ὧν. ἀεί μαι 

τῶν τῷ Ἡρακλεῖ ἀϑυμεῖς ; πρὸς δ Δηϊάνειραι,. Ναὶ»: φησὶ; «περὶ πούται 
ἀθθμρε "οὕτως; ὥςε. μηδέποτε" ̓ππαροιγέργει τινὶ ἀρνοδαβ. 
ϑὺ ϑυμίαι αν λᾳθᾶν, ὁ δ ἐςιν, ἀδήλῳ πράγματι ἐπιχειρξν. 

686. ΘΑΥ͂Ν’ ἈΝΈΛΠΙΣΤΟΝ, λλρκίαν ὃ. οἷον. ἦς ἃ ἄν τις ἸᾺ 

πίζοι ΜΑΘΕΙ͂Ν. - Ὑρόβρι ἃ Νὰ δ νιν 5: ἘΝ Ἢ 

ὙΔΔὺ 7. 

ἜΣ ΑΥ̓͂ Ὁ ΚΕ 
: ἩΟΉΜΝΝ ΠΝ "ὶ 

Ἴ ΡΣ. τ πὸ π " δ’ Ζ ᾿ ἢ 4 “Ὁ ἀνὰ οἴ ἔγὰ ἘΠῚ Δ, 

ὙΌΔΔΌΣΟΥ δὲ Οὐάλθτ Ὁ Σ 5 δι δ εὐ ΔῸΣ Ὁ Ἐ ΘΕ ὙἘΌΔΛ 
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691. ΚΑΤ᾽ ἈΚΡΑΣ ΣΠΙΛΑΔΟΣ: σπιλὰς, ἡ πέτρα" ὡς ὄν ἐπὶ ὁ 

λίϑε. ϑεμένη αὐτὸ, τῶτό φησι" κατατήκεται οὖν καὶ ῥεῖ καὶ διαλύεται; ἀπὸ 
τοῦ λίϑου διαῤῥέον. ΩΣ Δ᾽ ΕἸΔΗΣ ΑΠΑΝ. ὅπως γνῷς ἀλριθῶς ὅλον 
τὸ πρᾶγμα, εἰς μῆκος ἁπλώσω τὸν λόγον. ἘΓΩ ΓᾺΡ ΩΝ Ὁ ΘΗ͂Ρ 
ΜΕ, ὧν εἶπε μοι ὁ Νέσσος, ὅτε τὴν πλευρὰν ἤλγει; τῷ βέλει τρωϑείς. 
ΓΛΩΧΙΝΙ δὲ, ἀπὸ μέρες, τῷ βέλει" γλωχὶν γὰρ; ἢ ἀκὶς9 ὃ λέγδι ὁ 

Ὅμηρος ὄγκον. (Ἰλ. Δ. 214.) ΠΑΡΗΚΑ ΘΕΞΜΩΝ ΟΥ̓ΔΕΝ. 
λείπει ἄπρακτον. -ἘΣΩΖΟΜΗΝ. ἀντὶ τῦ, ἔσωσα κοὴ ἐφύλαξα“ “διε- 

φύλαξα οὖν ὅσα μοι τταρήγγειλεν, ὡσανεὶ δέλτῳ χαλκῇ ἔχεσα ἔγκε- 
χαραγμένα.. ΔΎΣΝΙΠΤΟΝ δὲ, ἀντὶ τῇ, δυσαπάλειπῖον. 

607. ΠΡΟΡΡΗΤΑ. «πρὸς ἐμὲ ὑπὸ Νέσσε προειρημένα" τορομεμε- 
λετημένα μοι, ἢ ἀπόῤῥητα. ΘΈΡΜΗΣ ΑΘΙΚΤΟΝ: ἀπῤοσπέλαςον 
πυρὸς καὶ ἡλιακῆς ἀκτῖνος. ἈΡΤΙΧΡΙΞΤΟΝ, φϑραυνὰ χριόμενον. 

ΝΥ͂Ν Δ’ ΟΤ᾽ ΗΝ ἘΡΓΑΣΤΕΟΝ. νῦν δ᾽ ὅτε ἐ ἐνέφη ὁ πετῇ τοῦ χρί- 
σας ἔχρισα μαλλὸν ἐρίϑ. 

703. ΚΤΗΞΙΟΥ ΒΟΤΟΥ͂ ΛΑΧΝΗΝ. ἀπὸ κτησίο᾽ ΕΎΝ τὸν 
μαλλὸν σπάσασα, ἤγεν ἐν οἴκῳ τρεφομένθ. Κτήνη δὲ τὰ τορόθατα λέ- 
Ὕοντοι ἢ βοτά. ΑΛΑΜΠΕΣ ΗΛΙΟΥ͂. μὴ χαταῦγαξϑεις ΚΟΙ͂ΛΩ 

ΖΥΓΆΣΤΡΩ. ἀντὶ τ, εἰς ξύλινον σορὸν, τϑτές!ι κιβωτόν. 
707.. ΑΦΡΑΣΤΟΝ, ἀφανὲς, ἀνεκδιήγητον. ΑΞΎΜΒΛΗΤΟΝ δὲ, 

-ἀσυνείκαςον πρὸς τὸ μαϑεῖν ἀνϑδρώπῳ. Ἢ ἀντὶ τοῦ, ἀπαράθλητον, οἷον 
οὐκ ἔχον ἄλλῳ παραδληϑῆνοι, ὥςε σοιςεῦσαι κοὴ μαϑὲϊν τὸν ἀκόοντα. 
Τὸ ΓᾺΡ ΚΑΤΑΓΜΆΑ. τὸ γὰρ ἔριον τῇ προβάτε, μετὰ τὸ χρίσαι τὸν 
πέπλον, ἔῤῥιψα εἰς τόπον καταλαμπόμενον ὑπὸ τοῦ ἡλίϑθ' τὴν γὰρ αὖ- 
γὴν ΔΑΚΤΙΝΑ ἩΛΙΩΤΙΝ εἶπεν. Ἢ ΚΑΤΑΓΜΑ, τὸ αἴγειον μή- 
ρυμα. ὩΣ Δ᾽ ΕΘΑΛΠΕΤΟ. ὡς δὲ ἐϑερμάνϑη, ὑπέῤῥευσεν, ἀφανῶς 
-λέλυϊαΙ. ΠΡΙΟΝΟΣ ΕΚΒΡΩΜΑΤΑ. ἐοικὸς ρὶσμᾶσι" ξύλα. Θαυ- 
μακῶς δὲ βρόμαται φρίονοῦ εἶπε τὰ πρίσματα" τρόπον γάρ τινα ἀν 
“τὸ ξύλον ὁ πρίων, ἐκεῖνο τὸ λεπ]ὸν ἀποδάλλει. 

714. ΠΡΟΠΕΤΕΣΞ: ἐῤῥιμμένον, κοὴ ποροπεσὸν. χαμεάς, ΑΝΑΖΕ.- 

ΟΥ̓ΣΙΝ, ἀναμρυελάξασῃ, ΘΡΟΜΒΩΔΕΊΣ. ΑΦΡΟΙ., ἐπηρμένοι" 

«ϑρόμξος γὰρ ὁ ὄγκος". ἢ περιφερῇ φυσήματα. ΓΛΑΥΚΗ͂Σ 9ΠΩ- 
ῬΑΣ.. τῇ γλεύκες, τῇ ἀρτίως ἐκπιεδϑδέντος τὴ . νέϑ᾽ μόλισαι δὲ ὁ νώς 

ΟΣ, 

ἐν. ΡΤ Ὡὰ 
΄ 601. ἜΗ. δεφθάρν, ἔκλινεν" ὐπὸ τής απ ΙΔ ἡ 

μεταφορᾶς τῶν Ψηνῶν, ὅτοι χραϑῶν. 706. ΦΑΤΙΝ, φαντασίαν. Α- 
685. ΘΕΣΜΩΝ, διδαχῶν. ΔΥΣ- ΦΡΑΣΤΟΝ, ἄῤῥητον. ΑΞΥΜΒΔΗ- 

ΝΊΠΤΟΝ, δυσαπόνιπῆον. ΤΟΝ, ἣν οὐ δύναταί τις ἄνθρωπος 
705, ΖΥΓΑΣΤΡΩ, ϑήκη, κχιδω- συμβαλεῖν κὶ νοῆσαι. 
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φἶνος ϑερμὸς ὧν, εἰ. πέσοι χαμαὶ, πῤῥκίν γλαυκὴν δὲ ὀπώραν τὸν νέον 
οἶνον εἶπε, διὰ τὴν λαμπρότητα. , 

721. ΗΣ ΕΘΝΗ͂ΣΧ᾽ ὙΠΕΡ. ὑπὲρ ἧς; ὑφ᾽ ἧςγ δὲ ἥν» ΤῸΝ 
ΞΒΑΛΟΝΤΑ͂. τὸν τοξεύσαντα. ὮΝ ἘΓΩ ΜΕΘΥΣΤΕΡΟΝ. ὧν, ᾿ 
«τῶν. εἰρημένων μοι. ὑπ᾽ ἐκείν, νῦν τὴν γνῶσιν ῥανδένοι, ὅτε οὐκ ἔτι με 
ὠφελεῖ. ΑΡΚΕῚ, ὠφελεῖ, Ὅμηρος" (Ἴλ. Β..308.) ἄρκιον ἐσσεῖται. 
ΕΙ ΤΙ ΜΗ ΨΕΥΣΘΗΣΟΜΑΙ͂. εἰ μὴ Ἡακά να τῆς γνώμης; ἣν 

ἔχεσα «ερὶ αὐτῇ τυγχάνω. 
«728. ΧΏΣΑΠΕΡ ΑΝ ΘΙΤῊ. καὶ ὅσα ἂν ϑίγῃ τᾶ. Ἡρακλείῳ βέ- 

λους, εἴτε ἄνϑρωπος, εἴτε ϑηρίον, ἀπόλλοναγ, ΕΚ. ΔῈ ΤΟΥ͂ΔΕ. τοῦ 

ἡρανὶ ἀντὶ τῇ, διὰ τῇ Νέσσε. 
. ΚΑΙΤΟΙ͂ ΔΈΔΟΚΤΑΙ. κἀγὼ, φησὶν, ἀποϑανέιν βελήσομαι» 

ὧν κα δόξω «πονηρίᾳ ἀνῃρηκένοι τὸν ϑῆναθσσι ἀλλ᾽ ἀκεσίῳ γνώμῃ. 

',ΤΑΎΤΗ ΣῪΝ ΟΡΓΗ. τότῳ τῷ τρόπῳ, τετές: διὰ τῇ σέπλε. ΖΗΝ 
ΓᾺΡ ΚΑΚΩΣ. γυναῖκα κακοδοξᾶσαν ὁ δεῖ ξῇν, ἥ τις μὴ ϑέλει δοχέῖν 

ἐχ φύσεως εἶνο! κακή. 

786. ΤΑΡΒΕΙ͂Ν ΜῈΝ ἘΡΓᾺΆ. ἀνάγκη μὲν εὐλαβεῖδϑαι τὰ δεινὰ 
ἔργα" οὐ ̓ χρὴ ̓  τρρὸ τῆς ἐχδάσεως τῶν συμβησομένων αἱρεῖδ)αι τὰ 
δεινά. 

788, ΟΥ̓Κ ΕΣΤΙΝ ἘΝ ΤΟΙ͂Σ. ἐν τοῖς «πονηροῖς βυλεύμασιν οὐχ 

ὑπολείπετοι χρηςὴ ἐλπὶς, ἥτις παρέχει πεποίϑησιν καὶ ϑάρσος" ἀντὶ τῷ, 
δύσελπίς εἶμι. 

740. ΑΛΛλ᾽ ΑΜΦΙ ΤΟΙ͂Ξ ΣΦΑΛΈΙΣΕ. τοῖς νρώνας σφαλεῖσιν 

ἣ ἐναχύμένι ὀργὴ τεπεμμένη ἐςὶ - τραξέῖϊα καὶ συγγνωςὴν ἧς σε δίκαιον 

τυγχάνειν πταρὰ τῇ Ηρακλέες" ἄκοσα γὰρ ἥμαρτες. 
- 742. ΟΥ̓Χ Ο ΤΟΥ͂ ΚΑΚΟΥ͂. ὁ βὴ δυρυχῶν τοιαῦτα ἂν εἴποι. 
Ἂ 744. ΤΟΝ ΠΛΕΊΩ, ΧΡΌΝΟΝ. γράφεται ΛΟΓΌΝ. Ὁ δὲ νᾶς" 
πρέτα σοι λοιπὸν σιωπᾷν, ᾿ὸ ̓μηκέτι περὶ. τότϑ πλείω λέγειν, εἰ μὴ 

ἄρα τι τῷ σῷ σαιδὶ μέλλεις ἐρῶν Ξαρργιγνομένῳ. 
ἌΡΑ 2 ΤᾺ ἌΛΛΟΥ ΜΗΤΕΡΑ. αἰοχύνομαι γὰρ ἐπί σοι. 

751. ΣΤΥΓΟΥΜΕΝΟΝ. λλύπηρνν αὶ μίσες ἄξιον. 
δι. ΤΟ ΓᾺΡ ΦΑΝΘΕΝ. τὸ ἅπαξ πραχϑὲν, καὶ ἐπὶ πέρας ἐλ- 

ϑὺν» πῶς ἄν: ἘΜ βὴ γενέδναι πὐήσικ Πίνδαρορ" (Ολ. β΄. 29.). τῶν 
δὲ ὃ δεπραγμένων, ἀποίητον οὐδ᾽ ἂν χρόνος ὁ πάντων πατὴῤ ἀκυδν ϑέμεν 
ἔργων τέλος. 

758. ΑΖΗΛΟΝ. βαϑλον, ὁ οὐδεὶς ἂν ϑηλώσειεν. 
750. ΑὙΥ̓ΤΟΣ ΒΑΡΕΙ͂ΑΝ ΞΥΜΦΟΡΑΝ. τὰ μὲν ἑώρακα πά- 

Ν ΠΑ: 

τς 715; ΘΡΟΜΒΏΔΕΙΣ ΑΦΡΟΙ, φομφόλυγις. 
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ἀοντος" τὰ δὲ ἀνοιμώζοντος ἤκεσα κατὰ τὴν γλῶσσαν, ἀρ, κατὰ 
εἴμα αὐτᾶ ἱσάμενος, ᾿ὸ οὐ πόῤῥω, τϑτές!ν; ἐμπρούϑενιε αὐτϑ" ἀνβμαᾷ, 

κατὰ ςόμα αὐτῷ ἀπήντησε. ᾿ ᾿ Ι 

θχς ἘΜΠΕΛΑΖΕΙΣ, ἡροδείλάζας ΠΑΡΙΣΤΑΞΑΙ, πλησίον 

γέγονας. ᾿ 

768. ΟΘ᾽ ΕἸΡΙΠΈ. “καινοπρεπὴς ἣ φράσις" ἦλϑεν εἰς τ Εὔθοιαν, 

ἧς ἀ ἠκρὶντύριόν ἐςι τὸ ἤωήθοίον. ΤΕΜΕΝΙΑᾺΝ ΤΕ ΦΥΛΛΑΔΑ, τὸν 

ἀπὸ τῷ τεμένες ςέφανον, ἢ τέμενος πολύφυλλον.. 
ον ΩὩΒ ΣῪ ΠΡΟΎΞΕΦΙΕΞΟ; ὡς σὺ ἐνετείλω. 

; τ. 776. ΚΑΤ ΠΡΩ͂ΤΑ ΜΕΝ. ὁ Ἡρακλῆς ἱλαρῷ τῇ φρεῖὴ κατηύξατό 
σοι, χαίρων ἐπὶ τῷ πέπλῳ. ὉΠΩΣ ΔΕ ΣΕΜΝΩΝ. ὅτε. δὲ ἀπὸ τῶν 

ϑυμάτων κοὴ τῶν ξύλων ἡ φλὸξ ἀνεκαίετο, τότε ἱδρὼς ἀνέει περὶ τὸ 
οῦμοι αὐτοῦ. “ΦΛΟΞ ΑἹΜΑΤΗ͂ΡΑ. ὅτι. ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἱερείων 
᾿συνίςατο. ΚΑῚ'ΊΟ ΠΈΡΑΣ ΔΡΥΌΣ. ἀπὸ λιπαρᾶ ξύλε' ἡ γὲρ 

ἷ "λέγει “ἂν δδρω ὴ 

781. ΑΡΤΙΚΟΛΛΟΞ ΩΣΞΣΤῈ ΤΕΚΤΟΝΟΣ. ὡς ὑπὸ οὐ 

καλῶς συγκεκολλημένος. Τὸ δ᾽ ἑξῆς" ἡ πορροσκολλητὸς ὁ χιτὼν κατὰ 
τᾶν μέρός, ὡς ἂν ξύλῳ νεαρὰ κόλλα ὑπὸ τέκτονος προσείη χρισϑεῖσᾶ. 

ὈΔΑΡΓΜΟΣΞ, κνησμός" δήξαδδαι γὰρ, τὸ κνήσαδαι. ΑΝΤΙΞΠΑ- 
ΣΤΟΣ δὲ, ἢ ἴσος. 'σπασμῷ, ἢ μετὰ σπασμδ" γίνεται, δὲ ὁ' ψάραςς ἐσὺ 

σπασμ. 
784. ΕΧΘΡΑΣ ΕΧΙΔΝΗ͂Σ. Τυρῶνος γὰρ καὶ ἐχβένηρ ὁ " ὥρα. 

ὩΣ ἘΔΑΙΝΥ͂ΤΟ. ὡς κατήδνιεν αὐτὸν ὁ ἰός: ᾿ 

"788. ΤῸ ΞῸΝ ΜΟΝΗΣ. εἶπεν ὅτι σὺ αὐτῷ πτροσήγαγες τὸν πέ- 
πλον' ὥσπερ ἀπέξαλτο ὑπὸ σοῦ" οἷον; οὐδὲν ἀφ᾽ ἑαυτᾶᾷ πανθργήσας.". 

792. ΜΆΡΨΑΞ ΠΟΔΟΣ ΝΙΝ. δραξάμενος τοῦ σποδὸς τοῦ λίχα 

᾿ς χατ᾽ ἐκέννο τὸ μέρος ἔνϑα δεσμεῖτοι. τὸ ἌΡιῶν. λέγει δὲ τὸ περὶ τὸν 
ἀςράγαλον μέρος, οὗ εἰώϑαμεν δεσμέϊν τὸ ὑπύδηρας ἥ τι τοιῦτον. ΔΎ - 

ΤΊΖΕΤΑΙ, ἁρμόξετοι» μα δημήςις φ υΑ ὅπε ἐςὶν ὁ δεσμὸς τῶν 
νυν, ἔνϑα φόρον ον ἀρνή εἴρηται δὲ ἀπὸ τῶν λύγων" εὐέλικτον. γὰρ 
τὸ φυτὸν, νέον ὄν. ὀχ ΟἸλ. Δ. 105.) δίδη μόχοισι λύγοισιν. 
ἈΜΦΙΚΛΥΣΤΟΝ. τὴν ἐκ τϑ τποόντα ἀμφοτέρωϑεν κλυζομένην. ἡ 

᾿704. ΚΌΜΗΣ ΔῈ ΛΈΥΚΟΝ ΜΥΕΛΟΝ. διὰ δὲ τῆς κόμης τὸν 
ἐγκέφαλον ἐκραίνει, κατὰ τὸ μέσον τῆς κεφαλῆς διαογιδϑείσης" ὅτι διαι- 
ρεϑείσης τῆς κεφαλῆς, διὰ τῆς κόμης ἀνεπέμπετο ὁ ἐγκέφαλος σὺν τῷ 

αἵματι ἃ 

͵ 

788. ΑΝΤΙΣΠΑΣΤΟΣ, ἐἀποσπῶν π᾿ ἐκείν τὰς σάρκας. 
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πμρδι, ἈΝΕΥΦΩΝΗΣΕ. καϊὰ τὸ ἐναντίον, ἀντὶ τῇ, ἐςέναξε. ΤΟΥ͂ 

ΜῈΝ ΝΟΣΟΥ͂ΝΤΟΣ. τὸ Ἡρακλέες, νοσοῦντος, τοῦ. δὲ Δα ἤδη 

ἀνυδδέντος, ὅ ἐν ἐξὶ, ΝΑ μένα: ὩᾺ 

γὃο. ἘΞΠΆΤΟ. σπασμῷ γὰρ εἴληπῖο, ἘΣΞΙΤΕ ἐπὶ τῆς υὔε: Δλο- 

ΚΡΩΝ ὈΡΕΊΟΙ. “Ὅμηρος (Ιλ. Β. 527.) ἡ ᾿ 
εἶ τῇ δ᾿ Λοκρῶν δ᾽ ἡ ἡγεμόνευεν ̓ Οἰλῆος ταχὺς. κοΝ 

ΤΠ Λροχρῶν, οἱ ναίεσι πέραν ἱερῆς Ἐῤβοίης.. λύ 

8602. ΑΠΕΊΙΠΈΕ;. ἀπέκαμεν, ἀπηγόρευσεν ἑαυϊὸν,. ὑκερκέχμηκὸ πρὸς 
τὰς ὀδύνας, ἐπὶ Ὑῆὲ Χυλιόμενος. ἘΝΔΑΤΟΥΜΕΝΟΣ. σφοδρῶς λοι: 

δορόμενορ, λοιδορῶν; μεμφόμενος, κατὰ μέρος κακῶς λέγων" «ἀὐδατδδλαι 
γὰρ, τὸ μερίσαδδαρ ἣ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν δαινυμένων" ἐνδατειδγαι 
γὰρ, τὸ σφοδρῶς ἐδνίειν. ἴΑλλως. ἘΝΔΑΤΟΥΜΕΝΟΣ. νῦν σφόδρα 
καχῶς λέγων, δυσφημῶν, συνεχῶς μεμφόμενος, ἐπαρώμενος. Ἔνιοι δὲ 
γράφεσιν ἘΜΜΑΤΤΟΥΜΈΝΟΣ, ἀντὶ τῷ, ἑκιοδάμεναι.. ΚΑΤΑ- 
ΚΤΗΣΑΙΤΌ. φπλεονάξει ἣ κατά" ἀντὶ τῶ ἔχε... : 

307. ΤΟΤ᾽ ἘΚ ΠΡΟΣΕΔΡΟΥ͂. ὅτε ἀπέκαμὲ κυλιόμενος, τότε 
ἀνατείνας τὸν ὀφθαλμὸν διὰ τῆς κεχυμένης τᾶ άμάϊος λιγνύος;, εἶδέ με 

διλβυῤῥοννηι, ΛΙΓΝΥΟΣ δὲ, τῆς τταραχειαένης τὰ γέ ὑνευκαι ἃ αὐὖ- 
τὸν φλογώδες νόσε. 

812. ΑΡΟΝ. κς τὐκ ων ἘΠ Δ᾽ ΟΙΚΤΟΝ ἸΣΧΕΙ͂Σ. αἰχό- 

νετοι γὰρ αὐτῇ. ϑανεῖν, μὴ ἐγγελαδγῇ, ὑπὸ τῶν Οἰχαλιέων. 
- 918, ΒΡΥΧΏΩΜΕΝΟΝ. ἀνοιμώζοντα μεγάλως ἐκ τῶν σπα- 

σμῶν. ' : ; μος ΠΣ δ ΟΝ 

821. ΠΟΙΝΙΜΌΣ ΔΙΚΗ. ἢὴ τιμωρὸς, ἡ ποινὴν ἀπαιτᾶσα. 
823. ΘΕΜΙΣ Δ᾽ ΕΠΕῚ ΜΟΙ. ϑέμις δέ ἐςτν ἡμᾶς καξαρᾶδναι δοὶ; 

ἐπεὶ σὺ φροτέρᾷ τὴν ϑέμιν ἀπέῤῥιψας καὶ τὸ «ιαράδηκγ κα Ω οὐκ ἐδέξω, ἕως τι. 

κατὰ τὸ δίκαιον τϑάξααι»" ΠΡΟΎΛΑΒΕΣΞΣ. ἀντὶ τῇ, ἐμόναν οὐκ 

ἐξεδέξω. Τράφεται αὶ ΠΡΟΎΒΑΛΕΣ. ὁ 
8206. ΤΙ ΣΙ’ ΑΦΕΡΠΕῚΣ. σῖγα, ει ῤῥαματιῶς, ἀντὶ τῷ, σιω-. 

πηλῶς" τουτέςι, διὰ τί οὐδὲν ἀποκρίνῃ πρὸς τὸν ΠΡΆΛΕῚ : οὐδ δα 
ΡΕΙ͂Σ, συνάδεις. ἶ 

828. ΟΥ̓́ΡΟΣ ΟΦΘΆΛΜΩΝ ἘΜΩ͂Ν. εἴϑε δ᾿ Ὲ αρτες ἐπιπνεύ- 
᾿ σϑϊ Κι ν Ἂς ἀπιούσῃ, δα μηκέτι αὐτὴν ἴδοιμι. τρςαδς δὲ ΟΥ̓́ΡΟΣ, 

ἃς 

ἢ σὰς ποι πστας ᾿ 

706. ΑΠΑΣ δ᾽ ΑΝΈΥ ΦΩΝΗῊΣ ὀφϑαλμὸν διὰ τῆς πεχυμένης τοῖς ὄμ- 
ἘΝ ̓ΟΙΜΩΤΗ͂.. ἤγον σιωπῶν ἐϑρήνεε ᾿ μασι λεγνύοςζ' εἶδέ μὲ δακρύῤῥεγτα. 
ἢ ἐγέναξε, φοδέμενος κα τ Ἡρακλέᾳ. ΔΛιγνὺν δὲ, τὴν φερκεχυμένν , γος ἐφ- 

807. ὅτε, φησὶν, ἀπεῖπε ὸ ἐπαύ- ϑαλμοῖς αὐτῷ αἰχλὺν λέγει ἀπὸ τῆς 
σατο κυλιεόμενος» τότε ἀνατείνας τὸν νόσθ. ΠΡΟΣΕΔΡΟῪ, ἐπιπολαζέσης. 
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ὡς ἐπὶ νεὼς, ἀντὶ τοῦ, οὐριοδρομείτω. ΟἾΚΟΝ ΓᾺΡ ἌΛΛΩΣ. ν τί 

γὰρ μάτην ἐξαιρέμεδα τῷ τῆς μητρὸς ὀνόματι; οὐδὲν ἄξιον αὐτῆς διο- 
πραξαμένης, ὧν ἣ φύσις κοὴ ὁ δ σύδος ἀπήτει. ΑΕΡΌΝ, ἀντὶ φοῦὰ 

ἔχειν. - 
824. 1Δ᾽ ΟἿῸΝ Ω ΠΑΙΔΕΣΣ. οἱ τοῦ Χορ πρὸς ἀλλήλας. ζω 

᾿ λέγονται περὶ τοῦ δεδομένου μαντείου τῷ ἯἩρακλᾷ κα ἐν τῇ Αωδώνῃ, ὅτι 
γῦν ἀπέδβη. Τὸ δὲ ΟΙΟΝ, ἀντὶ τοῦ, οἵως, οὕτωζ' Ὁρᾶτε, ὦ ὦ φίλοι» 

οἵως ἡμῖν ἀϑεόως συνέπεσε, κοὴ εἰς οἷον κακὸν. ἀπέβη τὸ ἔπος ἐκ τῆς 
μαντείας. πάλαι χρηδδϑέν.. ΠΡΟΣΕΈΜΙΞΕ δὲ, ἀντὶ τοῦ, τ᾿ ροσεῤῥάγη 
ὀξέως. ΤΑΣ ΠΑΛΑΙΦΑΤΟΥ͂, γράφεται ΠΑΛΑΊΙΦΟΙΒΟΥ, ἵν᾽ ἦ, 
τῆς σάλαι ματεναμ τη, φοιδᾶδ)αι γὰρ, τὸ μαντεύεδναι. οΟ νὰ Ε- 
ΛΑΚΕΝ. ὄπρρ. ἐφθέγξατο, ἐπειδὰν ἐνιαυτὸς παρέλϑῃ». τότε δαδρς 

γριῆοι τῶν πόνων τῷ Βρῦδι τῷ Διὸς σταιδί. ΑΝΑΔΟΧΑῚ 
ἀνάπαυσιν, ὄχριουχὴν, ἄνεσιν. ΑΥ̓ΤΟΠΑΙΔΙ. γνησίῳ πταιδί., δ 
ΛΕΟΜΗΝΟΣ. ὁ ἐνιαυτὸς, ὁ τέλειον ἔχαν τὸν δωδεκάμηνον.. “Καὶ 

ΑΡΟΤῸΣ, ὁ ἐνιαυτὸς, ἀπὸ τοῦ ἅπαξ κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀρρῦν- ΚΑΙ ΤΑΔ’ 

ΟΡΘΩΣ. ταῦτα δὲ τὰ χρησϑέντα ἀσφαλῶς νῦν ἡμῶν ἀποθαίνει.. ἝἜρο- 
πικῶς δὲ ΚΑΤΟΥΡΙΖΕΙ͂, ὥσπερ οὐρίῳ τονεύμιατι, πτροσορμίξει ἡμῖν 
κατ᾽ ὀρθὸν ἀνυόμενα. ΚΑΤΟΥΡΙΖΕῚ, τροσάγῷ, ΠΩΣ ΓᾺΡ ΑΝ 
Ο ΜΗ ΛΕΥΣΣΩΝ. πῶς γὰρ ὁ μηκέτι ὁρῶν τὸ φῶς παρὰ Εὐρνϑέας 

χελεύοιτο : 

844. ΕἸ ΤᾺΡ ΣΦῈ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ. εἰ γὰρ αὐτὴν; τὸν ἢ». 

χλέα, τὸ αἷμα τὸ ϑανάσιμον τοῦ Κενταύρε περιέχει, τῇ τολευρᾷ πῆρο- 

ςακέντος τῇ ἰοῦ, πτῶς ἂν ἕτερον ἥλιον ἢ τανῦν ἴδοι ; ΧΡΙΕῚ ΔΟΛΟ- 

ΠΟΙΟΣ: χρίει δὲ τὸ ἱμάτιον τῷ αἵματι ἡ ἀνάγκη τῆς Δηϊανείρας, πῆς 
μετὰ δόλε τεχνησαμένης" ἠνάγκας οι γὰρ ὑπὸ ζήλϑ τεχνάσαδδοι. ΟΝ 

ΤΕΚΕΤΟ ΘΑΝΑΤΟΣΞ τοῦτον τὸν ἰὸν ἐγέννησεν ὁ αἰόλος δράκων, 
μᾶλλον δὲ ὁ Θάνατος. ΠΡΟΣΤΕΤΑΚΏΩΣ, φροσκεκολλημένος τῷ ἰῷ 

τῆς ὕδρας" τοῦτο δὲ καϑ' ἑαυτό" αἰτιατικὴν γὰρ ἐπιφέρεῖ, “Αλλως" 
-προσκεκολλημένος τῷ φάσματι, τετές! τῷ ἱματίῳ τῷ κεχρισμένῳ τῷ 
φαρμάκῳ, ἤγεν τῇ χολῇ τῆς ὕδρας, τῷ ἰῷ, ΔΕΙΝΟΤΑΤΩ. ἤϊεν ὀλε-: 
ϑρίῳ, ταρὰ τὸ τποεφονεῦδδω. ΜΕΛΑΒΧΑΙΤᾺΆ, τῷ δασυτρίχϑ" καὶ 
ἅμα τῷ φάσματι τῆς ὕδρας, κοὴ τὰ κέντρα τῇ ΝΝέσσϑ αἰκίζει αὐτόν. 

Δῆλον δὲ, ὅτι φόνια τὰ κέντρα τῇ Νέσσαε λέγει, τὸ αἷμα αὐτῇ τὸ συμ- 
μεμιγμένον τῇ χολῇ τῆς ὕδρας. ᾿ΔΟΛΟΜΥΘΔ. ὅτι τοῖς δολίοις τοῦ 

Νέσσε λόγοις ἀπατηϑέισα τετόλμηκεν. "Αλλως" τὰ δόλια φάρμακα 
τὰ συμμεμιγμένα: καὶ γὰρ ἕτερά τινα ἐκέλευσεν αὐτῇ συμμίξοι τῷ 
αἵματι, ὡς ὀπίσω εἶπεν. ἘΠΙΖΕΣΑΝΤΑ, ἐπιχυϑέντα, ἀνακαχλά- 
σαντὰ ἀπὸ τῆς ϑέρμης τοῦ τυρός. 



ἘΠΞ ΤΑΙ͂Σ, ΤΡΑΧΙΝΊΑΞ, ἢ ϑ, 
. 854, ΩΝ ΑΔ' Α ὙΛΑΜΩΝ. ὧν τὴν βλάξην; μεγάδῃ, ὁρῶσα τα 

Δηϊάγειρα τοῖς οἴκοις. συμβᾶσαν, αὐτὴν μὲν ἐξ ἀ ἀρχῆς ὁ αὐτὴ οὐ φυνξδεν, 

ἐκ κατασκευῆς δὲ τῆς έσρῃ καὶ τῆς, τ τυ φωμῇς γρομέγην, ὡς δῆϑεν 
ἐπὶ τῷ, διαλλάτειν αὐτῇ, τὸν Ἡρακλέα, λίαν ὀδύρεται καὶ Ξένει: ᾿Αλλως" 

᾿ τῶν νεωςὶ ἀραμέφιι, κα ὰ εἰς. τὴν. ἀμέλλητον. βλάξην συμβάντων. τοῖς οἴ-- 
κοις. ἣ Αηϊάναιραι τὰ; -κακὰ μὲν ἐξ ἀρχῆς, αὐτὴ. ἐ ,συνέϊδεν,, οὕτως οἱομένη 

διαλλάξειν ᾿ τὸν, Ἡρακλέα. ΑΘΚΝῸΝ δ, τὴν. ὀξῶαν κοὴ  ἀμέλλητον' 
ἢ ππολύοκνον, ὅ δ᾽ ἐς. υϑτολύρρθεν". κατ᾽ ἐπίτασιν 'δὲ τὸ α. ΝΈΟΝ ΑΙ͂Σ- 

ΣΟΝΤΩΝ, γεως “ προσβαλλόντων. ΟΥ ΤΙ. ΠΡΟΣΕΒΑΛΕΝ. οὐ 
συνῆκεν ἀπὸ τοῦ Νέσσε. ΑΛΛΟΘΡΟΟΥ͂, ἀλλοφώνε:. ἀπὸ, τῆς Νσ- 

σου. φωνῆς γέγθνεν, ἡ καϑ᾽ Ἡρακλέους συμφορᾷ: Ἢ τῆς. ἄλλα ε εἰπού- 

σης», καὶ μὴ τὰ ἀληϑῆ.. Ἦ. ἀλλοφώνε, ὡς ἠλλαγμένην, ὍΝ, Νέσσα 

Φωνὴν ἔχοντος. ̓ ΟΛΕΘΡΙΑΙ͂Σ ΞΥΝΑΛΛΑΓΑΙΣ, ἢ ἢ ὀλεϑρίαις κα καὶ 

ὑκτυδ ρα φιλίαις... Ἢ ἐπεὶ. ἀντὶ τοῦ, ἰδίου ϑανάτῃ ὁ ὁ ̓ Νέσσος ἀντήλ- 
λαξεν π σῇ: τὸ φίημε. Ἂ ὅτι ὁ μὲν Νέσσος. εἶπεν, αὐτῇ «πόθου καὶ ὃ διαλ- 

λαγῆς. ἐργαςήριον. εἶναι. τὸς φάρμακον". γέγονε. ΓᾺ ὄλεϑρος Ἡρακλέας. 

Η ΠΟΥ ΟΔΟΑ ΣΤΈΝΕΙ. ὄντως δὴ ἡ ἥ ἀδλία καταςάξει καὶ Ἂ ιδιαδρέχει 

τποόλλων δαχρύᾳῃ ἀφρόν... ᾿Εμφατικὸν δὲ τὸ, ἌΧΝΑΝ, 5 διὰ τὸ τλῆϑρε. 
ΧΛΩΡΑΝ, οὖν ΑΧΝΑΝ, "τὸν νεαρὸν ἀφρόν. ΑΔΙΝΩ͂Ν, ιἀϑρόων" ἢ 

πσολυϑρηνήτων. ΔΑΚΡΥΩΝ ΑΧΝΑΝ, περιφραςικῶς τὰ. “δάκρυα. Α 
Δ᾽ ΕΡΧΟΜΕΝΑ ΜΟΙΡΑ. ἡ ̓προσξοκωμένη κακομοιρίᾳ. τ Ἥρα- 

κλέους ἐμφαίνει μεχάῤῃν, ἑτέραν ἄτην; ̓ποείναει ἐν Ὡς ἀπολλυμένε, 

αὶ λάϑραιὰ ἀναιρήσει. ἢ 

- 865. ΕΡΡΩΓΡΕ ΠΑΡᾺ ΔΑΚΡΥΩΝ. ΝΑῚ τοῦ, «πάρειν ἡμῖν δα- 
κρύειν, ὡς ἀπὸ τοηγῆς Ἐῤδνηδόν: ἐκτέταται γὰμ τὸ κακὸν, κοὴ σαντα-. 
χοῦ διαθδήσετοι ἡ κατὰ τὸν Ἡρακλέα συκρερῇ. ΑΠΕΜΟΔΕ, πΑ- 

ΘΟΣΣ. ἀντὶ τοῦ, ἀπομόλοι" οἷον οὐδέποτε ἀπὸ τῶν πολεμίων γένοιτο, 
Ὧ 'ΠΟΠΟΙ. φεῦ, φεῦ" κακὸν, φησὶ, γέγονε τῇ Ἡρακλεῖ, οἷον οὐδέ- 
ποτε πολεμίοις ἀνοίκτιςον σιωπηδήξετρι» Τὸ γὰρ ΟΥ̓ΗΠΩ, ἀντὶ τοῦ, 

οὐχί... Ἢ ὅτως" οἷον κακὸν, φησὶν, οὐδέποτε «ταρὰ τῶν ἐχϑρῶν συνέξη 
τῷ Ἡρακλέϊ, τῦτο ἀπὸ τῶν ἰδίων αὐτῷ χέχέηται. ΚΕΛΑΙΝΑ ΛΟΙ- 

ΧΑ. κελαινὴν εἶπε τὴν λόγχην, διὰ τὸν ἐξ αὐτῆς ἀποτελούμενον ϑάνα-. 

τον" μέλας δὲ ὁ ϑάνατος" δυσφορέϊ δὲ ἐπὶ τῷ αἰχμάλωτον εἰλῆφϑοι τὴν 

ἸΙόλην' διὰ γὰρ ταύτην ἡ συμφορά. ΛΟΙΓΧΑ δὲ ΔΟΡΟΣ, ποεριῷραςξι- 

κῶς ἡ λόγχη. ΠΡΟΜΑΧΟΥ δὲ, τοῦ προδεβλημένα. Τὸ δὲ ΛΟΓΧΑ 
«ρὸς τὸ ΑΙΧΜΑ. ὁ δὲ λόγος" ὦ ϑανατοποιὲ λόγχην. ἥτις τότε ἀνε-᾿ 
λοῦσα τὸν Ερύτον, ἐνταῦϑα τὴν ᾿Ἰόλην ἤγαγες ἐκ τῆς ὑψηλῆς Οἶχα- 
λίας, ὡς εἴϑε μήποτε" τατέςι, φεῦ τῆς λόγχης ἐχείνης, ἐν ἦ ἐπόρϑησε 

υ2 
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τὴν Οἰχαλίαν ὁ Ἡρακλῆς, ἵνὰ ἐ εν τὴν Ἰόλην" διὰ γὰρ ταύτην ἥ 

συμφορὰ ἐγένετο. Τὸ δὲ ἄρϑρον Α' τῷ ΛΌΓΧΑ συναπΊξον"" ἥ τις 

λόγχη. ΠΡΟΜΑΧΟΥ ΔΟΡΟΣ. τὸ ΠΡΟΜΑΧΟΥ͂ ἐπὶ τοῦ Ἥρα- 
κλέους ληπῆέον, οἷον, τοῦ πρὸ “πάντων μαχομένθ" τὸ ΝΎΜΦΑΝ δὲ. 
συνοϊπλέον τῷ ΤΑΝΔΕ..--- ΘΌΑΝ. ἀντὶ ἐοῦ, ϑοῶξ᾽ τινὲξ δὲ; τὴν τας 

. χέως γυμφευϑεῖσαν. ΑΠ’ ΑΙΠΕΙΝΑ͂Ξ. ἐπὸ τῆς ἐν ὕψει κειμένης: 
ΑΙΧΜΑ, νόμῳ φολέμε. Α Δ' ἈΜΦΙΠΌΧΟΣ: ΕἼ ὑπηρέτησαμένῃη 

τῷ Ἡρακλῆ πρὸς τὸν ἔρωτα. Ὅ νοῦς" ἡ δὲ Κύπρις ἦν ἄρα φανερῶς. 

ἥ πάντων τούτων ἐργάτις;. εἶς ρώτα Ἰρὴς ἐκνωσ ον κα κδι Ἡρακλέα. 

ΠΡΑΚΤΩΡ. ᾿πρακ]ική: ,ὐδὰ ἜΗΝ 

876. ΠΟΤΈΡΟΝ ἘΤῺ. ΜΑΤΑΙ͂ΟΣ. ὁ Χορὸς τῆς τροφοῦ ἀχούῶν 
ϑρηνούσης ἐπὶ τῇ ἀναϊρέσει τῆς ᾿ Δηϊανείρας, φησὶ τοῦτο" ἄρα ἀναϊδ)γητός 

εἶμι; ; κατακούω ϑρήνα τινός. ΟΥ̓Κ ΑΞΉΗΜΟΝ. οὐ 'μικρὸν, ἀλλά; 

μέγα καὶ. ἐξάκοςον" τοῦτο δέ ζκρφῇ ὡς ἠϑημένη μείξονος βοῆς. ΚΑῚ 
ΤΙ ΚΑΙΝΊΖΕΙ. ἔοικέ τι νεώτερον ἔχειν ὁ οἶκος. ΞΎΝΕΙΣΣ ΔΈ. ᾿ἀλ- 

λήλαις “«αρακελεύονται, αἱ ἀπὸ τοῦ ἜΝ ἀντὶ τᾶ, τῆσδε ἄκθσον" 

ποαρὰ τὸ ἔϑος γὰρ. χκατεευγγακυϊα πρόσεισι. ΓΒ Ἢ 
885. ΤῸ ΠΟΜΠΙ͂ΜΟΝ. τὸ τεμφϑέν" λέγει δὲ τὸν ν᾽ ἀρνφοντδι ὠκὼὶ 
887. ΒΕΒΗΚΈῈ,. εἰς “Αδϑο. ἘΞ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΔΟΣ-" ΨῸΨ 

ποσὶ βεθηκυῖα" τὸ γὰρ σῶμα ἐκ ἄπεισιν εἰς “Αδϑ:, 
880. ΟΥ̓ ΔῊ ΠΟΘ᾽ ΩΣ ΘΑΝΟΥ͂ΣΑ. κατ᾽ ἐρώτησιν" εὐ οἧς᾽ 

ϑανᾶσα βέθηκλε δέ ; ἐπεὶ αὶ ϑῶντά ἐς! πϑ πσορευϑῆναι. , 
τἰβρ0Ὰ. ΞΧΕΥΛΙΩΤΑΎΤΑ. ἦλϑε πρὸς τὴν ἀναίρεσιν" τϑτέςιν, ὡς Ἂν 
τις ἰδὼν ἢ ἀκούσας Ρ α οΦτΗ τὴν πὸ μας γι 

805. ΤΩ ΜΟΡΩ. τίνι ϑανάτῳ συνέπεσεν; ἀντὶ τοῦ, γον μμοκ, 

ἐτελεύτησεν ; ἢ 

“806. ΑΥ̓ΤΗ͂Ν ΔΙΗΙΣΤΩ͂ΣΕ,.. αὐτὴ ἑαυτὴν ἀφανῆ ἀπὸ τοῦ βνε: 

ἐποίησεν. ἢ 

807. ΤΙΞ ΘΥΜΟΣ. τίνι ϑυμῷ χρησαμένη ἑαυτὴν ἀνεῖλεν ; τί 
ϑυμὸς, φησὶν, ἀνέϊιλε τὴν Δηϊάνειραν ; " , 

808. ΑΙΧΜΑ ΒΕΛΕΟΣ ΚΑΚΟΥ͂. περίφρασις, τὸ βέλος. Βέλος 
δὲ εἶπεν, ὅτι τρόπον βέλες ἀνέιλεν ἑαυτὴν ἣ Δηϊάνειρα" ἢ ἥτις, ὡς βέλος 
ἰοδόλον, μέγα κακὸν τοροσετρίψατο τῷ Ἡρακλεῖ. : 

001, ΠΡῸΣ ΘΑΝΑΤΩ ΘΑΝΆΤΟΝ. τὸν ἑαυτῆς πρὸς τῷ τοῦ 

Ἡρακλέξς. 
904. ἘΠΕΙΔΕΣ. Τεϑέασαι τὴν ἐχείνης τόλμαν ; ἐκαρτέρησας ἰδέϊν 

τὴν ὠμότητα ; οὕτως γὰς εἶπε τὴν ὙΒΡΙΝ, καὶ νῦν δὲ τὸ ΜΑΤΑΙΑ 

κατὰ ἀντίφρασιν, ἀντὶ τῦ, ὦ μελέα" ὰ Ὅ μηρὸς γῈ τὸ μάταιον νι 

καλεῖ" (ἼἸλ, Ψ. 795.) οὐ μέν τοι μέλεος εἰρήσεται αἶνος. ᾿ 



᾿} 
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“ φ06, ΤΙΣ ΗΝ ΠΩΣ ; ἀντὶ τῷ, τίνα ϑυμὸν εἶχε τότε ; φερ᾽ εἰπέ. 

007. ΧΕΙΡΟΠΟΙΕΙ͂ΤΑΙ. ταῦτα τῇ. χϑεὶ, ἑαυτῆς Πρ 

“908, ΤΙ ΦΩΝΕΙ͂Σ ; ἀκ τοῦ; ἄκιςα. λέγριξογγ 

ὥγν ΔᾺΥ 

.015, 'ΚΤΙΣΑΙ. πρκαφηρυάφᾳι, ὰ- ποιῆσαι". ,καλῷς. δὲ, ὡς ὦ ὑπ εΐ με- 

γάλῳ τολμήματι, εἶπε τὴν λέξιν. 2 -ἢ 

916. ΩΣΤΕ; ΜΑΡΤΥΡΕΙ͂Ν ἘΜΟΘΙ͂. ὦ εὅτως ̓ἀκριβῆς Ἀπόξομα σοι 
τὸ τρᾶγμα;, ὡς ποειδ)ῆνοή σες ὅτι ἀληϑῆ λέγω. ἸΟΤΎΣ τρε 

9018. ΚΟΙΛΑ͂ 'ΔΕΜΝΙΑ. - γράφεται ΚΘΙΝΑ. ἢ τὰ «τοῦ ϑανά- 

του" ἢ τὰ αὑτῆς καὶ τοῦ. Ἡραχλέες.. :ΞΕΟΡΝΥΝΘ᾽. τὸν. Ὕλλον 

ςρωννύντα. ἡ Δ. δε ΥΣ ρα τι ἈΠ 11 κς 

022. ΟΡΓΆΝΩΝ. ἢ τῶν ςουργικῶν" ἢ τῶν ἐργαλείων, οἷς τὸν 
πέπλον ἔχρισεν. ἼΑλλως": ἥπϊετό: τινος τέργαλεί θ᾽," ὧν εἴωϑε μεταχει- 

ρίξεδγαι, συνόντος αὐτῇ τοῦ Ἡ ρακλέες; οἷον ἱςοῦ, ἤ τινός. τοιούτο, καὶ 
εἰδύῤἐτὸ, ὡς λοιπὸν μα ΠΠΘΘΟΝΩΝ ἱςοῦ! δὲ; ἴσως ἐφήπίετο, διὰ 
τὸν κατασχευαδ)έντα τοέπλον ἐπὶ ΨΤΉΟ ΜΝ ΔΙ ΚΆΛΛΗ. 
ἀντὶ τοῦ, τῇδε κἀκέϊσε. ; ΩΣ ΕΝ 

928. ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΠΑΙΔΑΣ. ἐπεὶ μηκέτι ἔμελλε γ ναἴδαν τίκτειν, 
ἤτοι ογήσειν, ὅτι τοῦ λοιπθ ὁ γενήσονται συνϑδσίαι πρὸς τὸν ἐπ ρας στ 
εἰς τταιδοποιΐαν. ΟΥ̓ΕΙΑΣ, κοίτας; συνδσίας: 

931. ΕΠΕΞΚΙΑΞΣΜΈΝΗ, περικεκαλυμμένη. ̓ ΦΡΟΥΡΟΥ͂Ν, ἐφύ-- 
λατῖον. ΔΕΜΝΊΙΟΙΞ ΤΟΙ͂Σ ΗΡΑΚΛΕΤΟΙΣ. ἔνϑα ϑυνν άϑεοδε τ τῷ 
Ἡρακλέ ἄλλο γὰρ ἦν, ὅπερ ἐςόρεσεν ὁ Ὕλλος. 

934. ἘΠΕΝΘΟΡΟΥ͂Σ᾽ ΑΝΩ,. ἐναλλομένη ἄνω εἰς τὴν κλίνην,. 
9390. ΕΥ̓ΝΗΤΡΙΑΝ, εὐναϑομένην, κοιμωμένην. 
042. ΠΡΟΎΚΕΙ͂ΤΟ ΜΑΣΤΩΝ. σ«ρὸς τῷ ςήϑει γὰρ ἐπερονῶντο 

οὗ γυναῖκες. ἘΞ. Δ’ ΕΛΩΠΙΣΕΝ, ἐγύμνωσεν, ἐξέδυσεν" λῶπος γὰρ 

τὸ ἱμάτιον. 
945. ΤΩ ΠΑΙΔΙ, τῷ Ὕλλῳ, τῷ παιδὶ τῆς τοιαῦτα τολμώσης. 
946. ΚΑΝ Ω, καὶ ἐν ᾧ᾽ ἐν ὅσῳ διετρέχομεν πρὸς τὸν Ὕλλον, εἶτα 

πάλιν πρὸς τὴν Δηϊάνειραν, ϑων ἑαυτὴν ἀνελσα. ΠΛΕΥ͂ΡΑΝ 

ὙΦ᾽ ἩΠΑΡ. ἐπειδὴ ΨΨ τὸ ἧκαρ φλέδες εἰσὶ παχέϊαι. ΕΑ 
(δ. 1. 301.) ὅϑι φρένες ἧπαρ ἔχϑσιν. 

9049. ΕΓΝΩ ΓᾺΡ ΤΑΛΑΣ. ἔγνω γὰρ κατὰ πποῖον τρόπον τοῦτο 

009. ΣΑΦΗΝΗ, ἀληϑῆ. 922. ΕΡΗΜΗ, χήρα. 
912. ἘΡΙΝΝΎΝ, φϑοραν». 
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ἐποίησεν ἡ μήτηρ αὖτϑ' συνεῖδεν, ὡς ὀῤγιδγεῖσα ἐπὶ τῷ ἡπάτῆϑαι ννὲ 

τῇ Νέσσϑ, τὸ ἔργον τοῦτο ΕΣ 

᾿ς 054. ΑΜΦΙ ΝΙΝ. ἀν ἀὐτὴν, τὴν ΜαΠΡΝ, ΠΛΕΥΡΟΘῈΝ 

ἽΠΛΕΥΡΑΝ, ἐκτείνας ἑαυτὸν ἐπὶ ὌΝ ἢ τἰρόσκόχλήσας ᾿ἐλδίνῃ, 

ὠδύρετο, ὅτι αὐτὴν ματαίως ἠτιάσατο, ὡς κἀκδήϑως ἀποςείλασαν τὸν 
᾿χιτῶνα. ι 

960, ΕΠ ΤΙΣ ΔΎΟ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΥ͂Σ. τῶν ἀδμνοδ ἀδήλων 

᾿ὀντῶν, ἀνδητοί εἰσὶν οἱ ἘΌΝ δύο ἢ καὶ τὐλείες ἡμέρας, καὶ ὁ προσ - 

δοκῶντες καϑ᾿ ἑκάςην ὥραν τὸν ϑάνατον' αὐλλάκις γὰρ λύπῃ τιλῇ 

δυςυχίᾳ περιπεσόντες, ἑαυτοὺς ὑπεξάγεσι τοῦ βία παρωχρῆμα; νὰ οὐκ 

ἀνα μένϑοσι τὴν ἐπιδσάν ἡμέραν, ὡς τὸ ἡ Δηϊάνειρά. 
064. ΠΟΤΕΡ’ ΑΝ ΠΡΟΤΕΡΑ. ποῖα, φησὶ, ςένω, τὰ κατὰ 

τὸν Ἡρακλέα, ἢ ἢ τὰ κατὰ τὴν Δηϊάναραο; ; ποῖα ᾿χἀλεκώτερφᾳ καὶ 

περαιτέρω, δεινότητος ; δυσκατάληπ]ά ἐς!ν, ἰσοβδγέϑη ὄντα. ΤΑΔΕ; 

ἽΜΕΝ ΕΧΟΜΕΝ. τὰ μὲν κατὰ τὴν Δηϊάνειδαν αὐταῖς ὄψεσιν ἔξεςι 

᾿ϑεωρεῖν ἐν τῷ οἴκῳ" τὰ δὲ κατὰ τὸν Ἡρακλέα, ἐκδεχόμεϑα. ΚΟΙ͂ΝΑ 

Δ᾽ ΈΧΕΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΕΛΛΕΙ͂Ν, "κοινὰ δέ ἐςι τὰ. ἀμφοτέρρα κακά" 

κοὴ τὰ μὲν ἔχομεν, τὰ δὲ μνσλὰν ἕξειν" ἴσον δέ ἐς! τὸ ἔχειν κακὰ; τὸ 

τὸ προδοχᾷν. 

9070. ΑΝ ΕΜΌΟΕΞΞΑ ΑΥ̓́ΡΑ. περιφανὴς ἄνεμος. ἘΠΟΥ͂ΡΟΣ, 
οὔριος. ἘΣΤΙΩΤΙΣ, κατοικίδιος" ὁ δὲ νοῦς" εἴϑε, ὡς ἕξηκα, τονεύσειεν 

ἄνεμος οὔριος ἐπὶ τῆς οἰκίας, ἵνα με λαβὼν ταύτης ἀπαγάγῃ τῆς ἑςίας, 

"χοὴ ἀποχωρίσῃ, ὅπως μὴ παραχρῆμα ἀποϑάνω, ϑεασαμένη τὸν Ἥρα- 
᾿ κλέα κακῶς διακείμενον. “Τοῦτο δὲ λέγει, ὡς μὴ καρτερᾶσα ἰδεῖν τὰς 

συμφοράς. ΑΠΟΙΚΙΞΈΙΕΝ, ἀποχωρήσειεν ἀπὸ τούτων τῶν τόπων. 

ΔΥΞΑΠΑΛΛΑΚΤΟΥ͂Σ, δυσιάτες. ΧΩΡΕΙ͂Ν ΠΡῸ ΔΟΜΩΝ ΔΕ - 
ΓΟΥ͂ΣΙ. λέχεσί τι σαμμέγεϑες κακὸν πλησίον τ’ τῆς οἰκίας “χωρέϊν, 

δυσιάτες ὀδύνας ἡμῖν ἀφελόμενον. 
080. ΠΡΟΎΚΛΑΙΟΝ. ἀντὶ τῦ, προκλαίδσιν" ὁ Χορὸς αἰδγάνεϊαι 

τῷ Ἡῤῥακλέες πλησίον φερομένϑ, καὶ ταλῆϑος ϑρηνᾶντων ἐπακολεϑόντων 

αὐτῷ. ΞΕΝΩΝ ΓᾺΡ ἘΞΟΜΙΛΟΣ. ἐκ τῆς βαδίσεως συνῆκεν, τὸ 
᾿φαινόμενον ἄϑροισμα ξένων ἀνδρῶν εἶναι" οἷον, βάδισις ξένων ἀνδρῶν ἐς!» 
«ἢ ἄλλβ συλήϑθς συνέξηκε. πὰ Δ᾽ ΑΥ̓ΦΟΡΕῚ ΝΙΝ. “σοῦ φορεῖ καὶ 

φέρει αὐτὸν ὁ ὅμιλος ; ὡς γὰρ ὑπὲρ φίλθ  κηδομένην; ἄψοφον φέρει τὴν 
βάσιν. ΑΝΑΥ̓ΔΟΣ. μηδὲ φωνὴν ποροέδϑαι δυνάμενορ. ΤΙ ΧΡΗ ΘΑ- 
ΝΌΝΤΑ ΝΙΝ. τί, φησὶ, δεῖ κρῖναι περὶ αὐτϑ, καὶ τί ἄν τις διξάσειε ; 

“πότερον τέϑνηκχεν, ἢ ὕπνῳ οὐνευέιὰ : 

0981. ἘΞΟΜΙΔΟΣ, ἀήϑης. 
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9088. ῷ ΜΟῚ ΕΓΩ ΣΟΥ͂. ὁ Ὕλλος ὑπαντήσας τῷ πατρὶ, ϑρνᾶς 
ΜΗΣΟΜΑΙ. τεχνάσομοι, μηχανήσομοι» ὅκως σωϑείης. 

.Θ01. ΣΙΓΑᾺ ΤΕΚΝΟΝ. γέρων τις ἀκολουϑῶν. τῷ Τἰρακλᾷι ἀπὸ ᾿ 

Εὐξοίας, ἡπρὸρ τὸν Ὕλλον φησί" Μὴ ἀνεγείρῃς αὐτόν" τῶτο γὰρ αὔτιον 

ὀδύνης τοῖς κάμνεσιν. «ὩΜΟΦΡΟΝΟΣ: ἐκ τῶν ὀδυνῶν ἠγριωμένᾳ. 

ΠΡΟΠΕΤΗΣ. εἰς τὸν ϑάνατον προνενευκὼς, ἢ τσαρειμένος, εἰς τὴν γῆν 

ττέσων" ἢ ἐπὶ τορόσωπον κοιμώμενος" ἢ καὶ μόνον κειμένος. ᾿ 

098. ΦΟΙΤΑΔΑ. τὴν μανιώδη. ΑΛΛ᾽ ἘΠῚ ΜΟΙ ΜΕΔΕΏΩ. 

ἀλλ᾽ ἐνθουσιᾷ μοι τῷ μέλέῳ ἥ φρὴν διὰ τὸ ἄπλετον βάρος" ἐν. θορὴν 
φησὶν, ἔχω ὡ βάρεῤ αὶ σιωπᾷν οὐ δύναμαι. ' 

Ι001. 2 ΖΕΥ͂ ΠΟΙ ΓᾺΣ ΗΚΩ. Ἡρακλῆς ταῦτά φησιν, ὡς ἐξα- 

ναςὰς κοὶ ἀγνοῶν τοοῦ μετενήνεχτω. ΒΡΥΚΕῚ. ἐδϑίοι με ἣ νόσος, καὶ 
ἀναλίσκει. : 

ἸΟΌδ. ἈΡ’ ἘΞΗΔΗΣ. τρὸς τὸν Ὕλλον Ἀίγα ὁ γέρων" ἄρα; 
φησὶν; ὅσον ᾿ χέρδος τὸ σιωπᾷν ἔγνως, καὶ μὴ διασκεδάσαι τὸν 
ὕπνον ; 

1008. ΟΥ̓ ΓᾺΡ ΕΧΩ.. ἀδυνάτως ἔχω καρτερεῖν ἐπὶ τηλικούτῳ 
κακῷ. " 

1010. ῶ ΚΗΝΑΙᾺ ΚΡΗΠΙΣ. τὸ ἔδαφος: περιφραςικῶς δὲ, ἀντὶ 
τοῦ, ὦ Κήναιον" μέμφετοι δὲ τῷ τόπῳ, ὅτι οὐκ ἐπὶ αἰσίοις αὐτῷ γέ- 

γόνε τὰ ἐκεῖ ϑύματα' οἵαν οὖν, φησὶ, χάριν ἀπὸ τῶν ϑυμάτων διε- 
πράξω. ΟἸΑΝ ΑΝΘ᾽ ΟΙἿΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ. οἵαν μοι, φησὶν προσε- 
τρίψω βλάξην, ὦ Ζεῦ, τὴν μανίαις ἀκμάζεσαν" λέγει δὲ ταῦτα ἀφορῶν 

εἰς τὸ ἑαυτῇ σῶμα. 
1016. ΑΚΗΛΗΤΟΝ, ἀνίατον, ἀκαεφερέύνεῳ. ΚΑΤΑΔΕΡ- 

ΧΘΗΝΑΙ. ϑιωρῆσαρ ἰδᾶν τὴν ἀκμὴν τῆς μανίας" ἀπὸ κοινοῦ δὲ τὸ 
ὭΦΕΛΟΝ. ᾿ 

1Ιο18. ΤΙΣ ΓᾺΡ ΑΟΙΔΟΣ. τίς, φησὶν, ἐπῳδὸς ἢ ἰατρὸς διὰ χει- 
ρῶν τὴν τέχνην τῆς ἰατρικῆς ἐνδεικνύμενος ϑεραπεύσει τὸ αάϑος μου, εἰ 

μὴ ὁ Ζεὺς βούλοιτο; ΘΑΥΜ᾽ ΑΝ ΠΟΡΡΩΘΕΝ. ἥδιςα ἄν, καὶ εἰ 
μακρόϑεν μεταπέμψοιτό τις τὸν ϑεραπεύσονϊα, ϑεασαίμην, μεϊαπεμψα- 
μένων ὑμῶν, 

1022. ΔΥΣΜΟΡΟΝ. γράφετω ὙΣΤΑΤΟΝ.-- ΕΥΝΑΞΑΙ. ἢ 

τὸ καϑευδῆσαι, ἢ τὸ ἀποϑανῶν. ΠΑ ΜΟΥ ΨΑΥΕΊΣ. ὡς ἐφαπὶομένου 
αὐτοῦ τοῦ παιδὸς, ἐπὶ τῷ γνῶναι τοῦς ἔχει τῷ σώματι. Ἢ ΠΑ 

ΨΑΎΕΙΣΞ ἀντὶ τοῦ, τταῦε ψηλαφῶν καὶ μεταφέρων τῇδε κἀκεῖσε τὸ 
σῶμά μου. ΠΟΙ ΚΛΙΝΕΙ͂Σ. ποῦ προσάγεις τὰς χεῖρας ; : ΑΝΤΕ- 

ΤΡΟΦΑΣ. ὅ τι ἄν ἡσυχάσῃ τοῦ κακᾶ τούτε, πάλιν κινήσας ἀνέτρε- 
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Ψψας" οἷον, ὅ τι ἂν τῶν ὀδυνῶν παύσῃ, τῦτο ΨΥ ΤΟΥ͂ΤΟ ΤΟΙ. 
τὸ κινηϑῆνοι ὑπὸ σοῦ καϑήψατό μου. ͵ ἐλιά 

1027. ΗΔ’ ΑΥ̓ἙἘΡΙΠΕΙ͂. ἣ νόσος, φησὶ, σάλιν ἐπίκειται. .ΠΟ- 
ΘΕΝ ἘΣΤ᾽. οὐ πρὸς τοὺς. βαφῇ φησιν, ἀλλὰ καϑόλου πρὸς «τάν- 

τὰς τοὺς εὐεργετηϑέντας σρώην ὑπ᾽ αὐτοῦ" ποῦ, φησὶν ἄρα, ἐςὲ, ὦ : 

τοάντων “Πλλήνων ἀδικώτατοι, τουτέςιν ἀχαριςότατοι, οὃς ἐγὼ πῆ μὲν 

κατὰ ϑάλατῖαν, πῇ δὲ ἐν γῇ ἔσωξον; κοὴ “πάντα τόπον κωϑαίρων, 
ὑπὲρ σωτηρίας ἐκείνων. ἐγγὺς ϑανάτου. ἐγενόμην. Τὴν δὲ ἐκ τόπου 

σχέσιν εἶπεν, ἀντὶ τῆς ἐν τόπῳ, ὡς (δ. Β. 267.) Σχεδόϑεν δέ οἱ ἦλϑεν 
᾿Αϑήνη" ἀντὶ τοῦ, ογεδόν, ὩΛΕΚΟΜΑΝ. ἔκαμνον, καὶ ἐγγὺς 3α- 
νάτοῦ ἐγενόμην, ἘΠῚ ΤΩΔΕ ΝΟΣΟΥ͂ΝΤΙ. δεικτικῶς ἀντὶ τῇ, ἐμοί" 

κοὴ νῦν, φησὶν, οὐδεὶς ἐκείνων ἐπ᾽ ἐμοὶ νοσοῦντι. ΟΥ̓́ΠΥΡΟΥΚ ἘΓ- 
ΧΟΣ. λείπε; προσαγαγῶν" οἷον, οὐ τοῦρ, οὐ ξίφος σωτήριον τρροσα- 

“γαγῶν; ἀπαλλάξει. με τῷ ξὴν. ΟΥ̓Δ᾽ ΑἸΤΑΡΑΞΑΙ͂. οὐδεὶς ἐκείνων, 

φησὶ, βούλεται ἐλϑέϊν τὴν κεφαλήν μι ἀποτεμεῖν αὶ ἐλευϑερῶσοή με τοῦ. 
μοχϑηροῦ βία. 

1085. Ὡ ΠΑῚ ΤΟΥ͂Δ’ ΑΝΔΡΟΣ. εἷς τῶν γερόντων τῶν ἀκολου- 
ϑησάντων ἐξ Ἑβξοίας τῷ Ἡρακλεῖ, πορρὸς τὸν Ὕλλον τοῦτό φησιν, 
ΤΟΎΡΓΟΝ ΤΟΔΕ. τὸ ᾿βοηϑῆσω!» ἢ βαςάξω τὸν Ηρακλέα, μεῖξόν 
ἐςιν ἢ κατ᾽ ἐμέ. ΑΝΗΚΕΙ δὲ, ἀντὶ τᾶ, ὁρμᾷ" ὥρμηται, φησὶ, μέϊζον 
ἢ κατὰ τὴν ἐμὴν δύνοαιμειν.. ΤΟΎΡΓΟΝ δὲ, τὴν νόσον. φησίν. ΞΟΙ ΤῈ; 

ΤᾺΡΟΜΜΑ. σὺ μν νέος εἶ, καὶ ὀξύτερόν σοι τὸ ὄμμα τρὸς τὸ σῴώξειν 
τὸν τσατέρα, μᾶλλον ἢ δὲ ἐμοῦ, 

1038. ΨΑΥΩ ΜΕΝ ἘΓΩΤΓῈ, εἰ τὸ καταοχέῖν αὐτὸν ἰᾶται, ἰδοὺ 

ἐφάπϊομαι αὐτοῦ: ἴδνι δὲ, φησὶν, ὅτι τὴν λαϑίπονον ἴασιν τῶν ὀδυνῶν, 
οὔτε διὰ ςόματος, οὔτε ἔξωϑεν τοροσάπΊειν δύναμοι" οὐκ οἶδα γάρ" τοι- 

“αὗτα γὰρ ἀλγήματα δίδωσιν ὁ Ζεύς. ΟΥ̓́Τ᾽ ΕἘΝΔΟΘΈΝ ΟΥ̓́ΤΕ 

ΘΥΡΑΖΕ. τὴν ὀδύνην τῷ βία αὐτδ, φησὶν, οὐ δύναμωι λαϑίπονον ἐξα-᾿ 
γύσαι, οὔτε ἀπ᾿ ἐμαυτῇ, οὔτε ἀπό τινος τῶν ξένων. 

' 041. Ὦ ΠΑΙῚ ΠΑΙ͂. αἰδϑάνετοι τῆς τοῦ σραιδὸς φωνῆς ὁ Ἥρα- 

κλῆς. ΘΡΩΣΚΕΙῚ, ἀποϑωπυρεῖτη, ΔΕΊΛΑΙΑ, δειλοποιός. ΑΠΟ- 

᾿1ΟΖ27, ΠΟΘῈΝ ἘΣΤΕ. ἤτοι; πϑ 1637. ἘΜΠΔΈΩΝ, ὀξύτερον. 
ἐξέ; 1039. ΛΔΑΘΙΠΟΝΟΝ. δ᾽ ΟΔΥ- 

1031. ᾿ὈΝΉΣΙΜΟΝ, ὠφέλιμον; ΝΑΝ, τὴν ὀδύνην τοῦ βία αὐτοῦ, φη- 
σωτήριον. : σὶν, οὐ δύναμαι λαϑίπονον ἐξαγύσαι 

1034. ΣΤΥΓΕΡΟΥ͂, μοχθηρϑ, μι- οὔτε ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ, οὔτε ἀπό τιν τῶν 

σητῦ, ξένων, 
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ΤΙΒΑΤΟΣ, ἀπροσπέλαςος. 12 ΠΑΛΛΑΣ. ἐπικαλῶται τὴν ᾿Αϑηνᾶν 
εἰς βοήϑειαν. ΤΏ, ΠΑΙ. κἀν σὺ, ὦ παῖ, τὸν φύσαντα οἰκτείρας, ἐπί-- 
σπασαΐ μοι ξίφ(᾽ ἀνεμέσητον, ἐφ᾽ ᾧ οὐδείς σε. μέμψεται ὡς σατρο- 

κτόνον. Ὡ Μ’ ἘΧΟΛΩΣΕΝ. γράφεται ἘΧΟΛΗ͂ΣΞΕΝ, οἷον, χολῇ 
ἔχρισε τὸν χιτῶνα. ΑΝ ΩΔ’ ΕΠΊΙΔΟΙ͂ΜΙ. ἣν ἴδοιμι τῷ αὐτῷ νο- 
σήματι περιπεσοῦσαν. Ὦ ΔΙΟΣ ΑΥ̓ΘΑΙΜΩΝ. ὦ τοῦ Διὸς ἀδελφὲ 
᾿ΑἸδωνεῦ. ( 

1066. Ο ΣΤΥΓΝΟΣ. ςυγνοποιὸς, διὰ τὰς τῶν ἄϑλων ποροςἄξεις. 

ἈΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΝ. τὸν χιτῶνα λέγει. ΠΡΟΞΜΑΧΘΕΝ, πρόσ- 
χολληϑέν. ΑΡΤΗΡΙΑΣ, τὰς φλέξας. ῬΟΦΕΙ, ἐκπίνει. ΧΛΩΡΟΝ 

ΑΙΜΑ. νέον, ἢ νεκρόν. ΑΦΡΑΣΤΩ,. ἀπροσδοκήτῳ, ἀνεννοήτῳ, ἢ 
ἀλέχτῳ" ἢ τοερὶ ἧς οὐκ ἔχει τις φράσασϑοι, τίς εἴη τὴν φύσιν. 

1076. ΛΟΓΧΗ ΠΈΔΙΑΣ. ἡ ἐν σεξομωχίᾳ" ϑέλει γὰρ εἰπὲ, ὅτι 
οὔτε «πτ“αρατατόμενος, οἷον πρὸς Λαομέδοντα, οὔτε πρὸς Αὐγείαν, ἢ 
Κενταύρους. ΓΑλλως" ἡ ἐν τῷ πεδίῳ βαλλομένη. Ἢ ἐπὲ ἐν τῷ Θεσ- 
σαλιχῷ πεδίῳ ἐμαχέσατο πρὸς Κενταύρους. ΘΗΡΕΙ͂ΟΣ ΒΙΑ. λέον- 
τος, ὕδρας, Κερδέρω, αὶ τῶν λοιπῶν. ΑΓΛΩΣΞΟΣ. ἈΝ ΑΥΣΑΝΝΜΟΝ 
βάρβαρος, ἢ ἀλλόγλωσσος. 

1079. ΟΥ̓Κ ΑΝΔΡΟΞ ΦΥ͂ΣΙΝ. λείπει, ἔχουσα. Ὦ, ΠΑΙ͂. 
Ὕλλε, δεῖξον τοῖς ἔργοις, ὅτι ἀληϑῶς ἐξ Ἡρακλέους ἔχεις τὸ γένος. ὰ 

μή μου τροκρίνῃς τὴν Δηϊάνειραν' ἀλλὰ ταῖς σαῖς χερσὶ τῆς οἰκίας 

αὐτὴν ἔξαγε, κοὴ παράδος μοι. Ταῦτα δὲ, ἀγνοῶν ὅτὶ τέϑνήκε, λέγει. 

ὩΣ ΕΙΔΩ, ΞΣΑΦΑ. ἵνα μάϑω, Ὥθτηνν ὑπὲρ ἐμοῦ γοσῶγτος λυπῇ, 

ὅταν ἴδῃς τὸ σῶμα τῆς Δηϊανείρας πταρ᾽ ἐμοῦ βχκεϊδμενόν, κοὶ δικαίως 
καταπονούμενον. 

1088. ΩΣΤῈ ΠΑΡΘΈΝΟΣ. Ὅμηρος: (Ἰλ. Π. 7.) 
ἠῦτε κούρη , 

Νηπίη, ὅ9᾽ ἅμα μητρὶ ϑέθσ᾽ ἀνελέδγαι ἀνώγει. 

1001. ΑΛΛ᾽ ΑΣΤΕΝΑΚΤΟΣ ΑἸΕΝ ἘΞΠΟΜΗΝ ΚΑΚΟΙ͂Σ. 

ἤγεν ὑπέφερον τᾶν κακόν. ΝΎΝ Δ᾽ ΕΚ ΤΟΙΟΥΤΟΥ͂. ἐξ ἰοκχυροῦ 

γέγονα ἀδ)ενής" ἢ ἀπὸ τοιούτε κακβ. 

1096, ἸΔΟΥ͂ ΘΕΑΞΣΘΕ,. ὁ λόγος πρὸς τοὺς πεεριεςῶτας. ΑΙ 

ΑΙ. ὀδυνώμενος ἀναδοᾷ. ΕΘΑΛΨΕΝ ΑΤΗΣ. πάλιν ἐξεπύρωσέ με 
ὁ τῆς νόσα σπασμός. ΑΓΥΜΝΑΞΤΟΝ. ὀδύνης ἀπείρατον, ἄνετον 

1051, ΑΝΈΠΙΦΘΟΝΟΝ, ἄμεμ- 1082. ΠΡΕΣΒΕΥΣΗ͂Σ, τιμήσῃς. 
“71ον. 1080. ΒΕΒΡΥ͂ΧΑ, ἀναβξοῶ. 
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ὀδυνῶν" ἀντὶ τῷ, οὐκ ἐνδίδωσί μοι. ἘΓΚΑΤΑΞΚΗΨΟΝ ΒΕΛΟΣ. 
τόξευσον κατ᾽ ἐμοῦ τὸν κεραυνόν. ΔΑΙΝΥ͂ΤΑΙ. ἐσϑίει με, ἣ νόσος 
δηλονότι" τὸ δὲ Ὡ ΠΑΤΕΡ ΚΕΡΑΥΝΟΥ͂, ἀντὶ τοῦ, ὦ κεραυνὲ, εἴϑε 
με λάθοις. 

1106. ῶΩ ΝΩΤΑᾺ ΚΑΙ ΣΤΕΡΝΑ. ἀφορᾶν εἰς ἐν ἕκαςον μέλος» 

δυσφορεέϊ, ὅτι ἀφ᾽ οἵου οἷον γέγονεν αὐτοῦ τὸ σῶμα. ὙΜΕΙ͂Σ ΕΚΕΙ- 
ΝΟΙ ΔΗ. ἄρα ὑμᾶς ἐςὲ, οἱ τὸν Νεμεαῖον χειρωσάμενοι λέοντα; τὸν 
τὴν Νεμέαν λυμαινόμενον; ἌΠΛΑΤΟΝ, ἀπρόσιτον. ΚΑ᾽ ΠΡΟΣΗ- 
ΓΟΡΟΝ, κοὺὶ ἀναγόρευτον, ἀδιήγητον" ἢ φαῦλον καὶ μεμισημένον, ὃ 
οὐκ ἄν τις “πρρσρϑέγξαιτο. ΔΙΦΥῊ Τ᾽ ΑΜΙΚΤΟΝ. τὸν τῶν Κεν-. 

᾿ ταύρων ἀπροσπέλριςην, τ οὐκ ἦν συμμίξαι κοὴ συμβαλῶν. ὙΒΡΙ- 
ΣΤῊΝ δὲν μάχιμον, ὠμὸν, οὐ σώφρονα" διὰ τὸν Νέσσον, κοὴὶ τὸν Πει- 
ρίϑου γάμον. ὙΠΕΙΡΟΧΟΝ ΒΙΑΝ, ὑπερέχοντα κατὰ τὴν δύναμιν. 

ΤΡΙΚΡΑΝΟΝ ΣΚΥΛΑΚΑ. τὸν Κέρδερον. Ἡσίοδος (Θεογ. 312.) 

ποεντηκοντακάρηνον αὐτόν φησιν εἶνον" οὗτος δὲ, τρίκρανον. ΤῸΝ ΤΕ; 

ΧΡΥΣΕΩΝ ΔΡΑΚΘΟΝΤΑ. φασὶ τὸν [λτλαντα τῷ Ἡρακλέ κεχκο- 
μικένοι τὰ μῆλα, ὅτε κοὴ αὐτὸς διαδεξάμενος τὸν οὐρανὸν ἐβάςασεν. 
ἘΠ᾿ ἘΣΧΑΤΟΙ͂Σ ΤΟΠΟΙ͂Σ. τοῖς τῆς Λιβύης. ΕἘΓΕΥΞΑΜΗΝ, 

ἐπειράϑην, πεῖραν ἔογον. ἦΣ". 

1119. ΑΝΑΡΘΡΟΣ. οὐκ ἔχων τὰ ἄρϑρα τῶν μελῶν, διὰ τὸ σε- 
σῆφϑαι αὐτά. ΚΑΤΕΡΡΑΚΏΜΕΝΟΣ. τὰς σάρκας σαπεὶς, ἡ ἔχων 
αὐτὰς κρεμαμένας; ὡς ῥάκη. ΤΥΦΛΗΣ ὙΠ’ ΑΤΗΣ:. ὑπὸ νόσϑ ἀφα- 

γᾶς, καὶ ἀκαταλήπ]ε, ἣν οὐκ ἐςὴν ἰδεῖν. 

1128. ΤΟΔ᾿ ΓΣΤΕ, οἱ παρόντες. ΚΑ᾽Ν ΜΗΔῈΝ ΕΡΠΩΝ. ὃ 

οὕτως ἔχων, νὰ οὕτω διακείμενος. 

1129. ΕἸ ΣΦΑΛΗΣΈΤΑΙ, εἰ ἀποτεύξεται τούτε. 

1131, ΣΙΓῊΝ ΠΑΡΑΣΧΩΝ. ἀντὶ τοῦ, σιωπήσας κοὴ ἡσυχά- 

σας. ΟΥ̓ ΓᾺΡ ΑΝ ΓΝΟΙΗΣ. τοτέςιν, ἐὰν μὴ τοῦ ϑιμῷ τοαύσῃ 
φρέτερον, οὐ δυνήσῃ "γνῶναι ὑπὸ τῆς ὀργῆς σκοτούμενρς, ὅτι ἀδίκως αὐ- 
τὴν ἀνελεῖν βούλει, ὅ' ΠΝ σοι ἐςὶ μεγίςη χαρὰ, οὐδὲ ὅτι μάτην ἀλγεῖς 

τὴν 'ψυχὴν, γεμεσῶν τὴν οὐδὲν ἀδικήσασαν. Ἢ μᾶἅτην ἀλγεῖς, ἀνελεῖν 

αὐτὴν βαλόμενος. 
1137. ὩΝ ΣῪ ΠΟΙΕΙΛΛΕΙ͂Σ. σοφίζῃ κοὶ καλλωπίξεις τῷ 

λόγῳ. 

1101. ΔΙΑΒΟΡΟΣ, ἣ κατεοϑίθσσα ὩΡΜΗΚΕΝ, ἀνικάχλασεν, ἐξεγή- 
"ὃ διαφϑείρεσά με. γερται. 
ὉΨΝ ΗΝΘΗ͂ΚΕΝ, ἤχμασεν. ἘΞ 



σποςς πῶσὰ «ἀπ να“ -οα΄ς--- 

ἘΠΞ ΤᾺΞ ΤΡΑΧΊΙΝΊΙΑΣ, 200 

“1140. 2 ΠΑΓΚΑΚΊΣΤΕ. αὕτη τὸῦ μῶνο ἐπίτασις, ὅτι κοὴ 

Ἰδῆραν τῆς μητρὸς ἐποιήσατο" Χαὶ οὐ τοῦτο ΚΑ, ἀλλὰ καὶ ἀχωρεα ες 

ἀκούοντος. 

1142. ΕΧΕῚ ΤᾺΡ ΟΥ̓́ΤΩΣ. τὸ γὰρ᾽ κατ᾽ μὰν φησὶ, πρᾶγμα 

ἐχτός ἐςιν ἀδικίας, ὡς μηδὲν εἶναι τῦτο σιωπῇ ἸΝ λνυασως 

1145. ΜΗ ΦΑΝΗΣ ΚΑΚΟΣ:. εὐλαδϑ μὴ δι᾿ ὧν ὑπὲρ τῆς μητρὸς 

λέγεις, περὶ ἐμὲ φαῦλος ἐξελεγχϑῇς. ᾿ 

1147. ΠΡῸΣ ΤΟΥ; ΤΈΡΑΣ ΤΟΙ. ΒᾺΝ Ἑνὸς ἄπιςον γὰρ 

διὰ δυσφημιῶν θὲς ᾿ἐμαντεύσω" τουτέςιν, ἄπιςον λέγεις ὅτι ἑαυ- 

ὦ ἀνεῖλεν, εἰ μὴ δρᾷ μαντικῆς μετέχων τοῦτο ἔγνως, ὡς μάντευμα 

ἄπιςον. Τοῦτο δὲ εἶπεν, ἐπειδὴ τοολλάκις τὰ μὴ ττοροσδοκώμενα μαν- 

τεύοντοι. ᾿ 

1148. ΟΥ̓ΔΈΝΟΣΞ ΠΡῸΣ ἘΚΤΌΠΟΥ. ἀντὶ τοῦ, ὑπ’ ἄλλου 

᾿ξέγου. 
1150. ΣΤΡΑΦΕΙΗ ΘΥΜΟΣ. λήξειεν ἡ ὀργή. 
1151. ΔΕΙΝΟΥ ΛΟΓΟΥ͂. ϑαὺμαςοῦ" ἄπιςον γὰρ, εἰ παύσομαι 

"τῆς ὀργῆς" ὅμως εἰπέ. 

1152. ΑΠᾺΝ ΤΟ ΧΡΗΝΙΑ. δητᾶσα, φησὶ, χρηςόν τι διαπράξα- 

᾿ὅ5α). τὸ ὅλε τράγματος ἥμαρτεν. 
1180. ΤΟΥ. ΙΟΥ. ἀνα αβνὴν κύμένος τῆς ἀπὸ Δωδώνης μαντείας, 

ταῦτα λέγει. ἀριϑμήσας τὸν χρόνον" ἄρτι ἔγνων, ὅτι εἰς ἤγϑτοι ἦλϑον 

συμφορᾶς. ΤῸ ΠΑΝ ΣΠΕΡΜΑ ΣΩΝ ΟΜΑΙΜΟΝΩΝ. ἀντὶ τοῦ, 
“σάντας τοὺς σοὺς ἀδελφούς. ΜΑΤῊΝ ΑΚΟΙΤΙΝ. τοῦτό φησιν, ὡς 

ἀνάξια τῷ Διὸς ττάσγων. ὯΞ ΤΕΛΕΥΤΑΙᾺΝ ΕΜΟΥ͂. ἵνα τὴν περὶ 

'τῆς τελευτῆς μου φήμην μάϑητε. 
1167. ἘΠΑΚΤΙΑ, σαραϑαλατῖία. ΕΔΡΑ. διατριβή. 
1173. ΕΞΗΚΈΗΣ. εἰς ἡλικίαν ἥκεις. ΙΝᾺ ΦΑΝΗΣ ὉΠΟΙ͂ΟΣ. 

ἵνα φανῇς, ἄξια τοράτϊων, παῖς ἐμὸς εἶναι. 

1175. ΠΡΟΦΑΝΤΟΝ. τρομεμαντευμένον, τοροειρημένον ὑπὸ τοῦ 

Διός. ΠΡῸΣ ΤΩΝ ΠΝΕΟΝΤΩΝ. τῶν ξώντων" ἀνήμα, γὰρ ἣ 

ψυχή. (Ἴλ. Χ. 467.) Ψυχὴν ὁ ἐκάπυσσε" καὶ (Ἴλ. Ρ. 447.) ὅσσα τε 

γαῖαν ἐπιπνείει τε κοὴ ἕρπει. 
1180. ΦΑΝΩ Δ᾽ ΕΓΩ. ἐρῶ σοι ἄλλην μαντεΐαν νεωτέραν, συμ.- 

φωνᾶσαν τῇ προτέρᾳ. ΣΈΛΛΩΝ. οὕτω διὰ τῇ σ, ἐν τῇ τραγικῇ λέξει" 

ε 1151. ΔΕΙΝΟΥ, ϑαυμαςϑ8. ᾿ αὑτήν. 

159. ΜΝΩΏΜΕΝΗ, ζητῶσα: 1173. ΦΥ͂ Δ᾽ ΟΥ̓͂Ν, γέρας 
1164. ΣΤΕΡΓΗΜΑ, φιλίαν πρὸς σὺ νῦν... 
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ἔνιοι δὲ ΕΛΛΩΝ χωρὶς τῇ σ γράφεσιν, Ἑλλὲς ἀποδεχόμενοι, αὶ Ἔλ- 
λοπίαν τὴν Δωδώνην νομίξεσιν εἶναι!" τὴν γὰρ χώραν οὕτως Ἡσίοδος 
ὀνομάξει ἐν ᾿Ηοίαις, λέγων οὕτως" 

ἜΣι τις Ἑλλώπίη πολυλήϊος ἠδ᾽ ἐὐλείμων 
᾿Αφνειὴ μήλοισι κὰ εἰλιπόδεσσι βόεσσιν. 

Ἔν δ᾽ ἄνδρες ναίθσι ποολύῤῥηνες, ποολυδῦται ' 
Πολλοὶ, ἀπειρέσιοι, φῦλα ϑνητῶν ἀνϑρώπων" 

Ἔνϑα τε Δωδώνη τις ἐπ᾽ ἐογατιῇ ττεπόλις αι. 
Τὴν δὴ Ζεὺς ἐφίλησε, κα, ὃν χρηςήριον εἶναι 

Τίμιον ἀνθρώποις" ναῖον δ᾽ ἐν συυϑμένι φηγϑ" 

ἼἜνϑεν ἐπιχϑόνιοι μαντήϊα τσάντα φέρονται, 
Ὃς δὴ κεῖϑι μολὼν ϑεὸν ἄμδροτον ἐξερεείνῃ, 
Δῶρα βίην: δ᾽ ἵκοιτο σὺν οἰωνοῖς ἀγρϑρίσψ, 

ἐντεῦϑεν λέγουσιν εἶναι Ἑλλιπεῖρ, κοὴ τοὺς “ἐν Εὐβοίᾳ οἰκήσαντας. 
ΕἸΣΕΓΡΑΨΑΜΗΝ. ἀκούσας ἔγραψα) ἔϑος γὰρ τοῖς χρησμὸν δε- 
χομένοις παραχρῆμα γράφειν, ἵνα μὴ ἐπιλεΐϑωντοι. ΠΟΛΥΤΛΩΣ - 

ΣΟΥ ΔΡΥΌΣ. ἤτοι σσολλὰ μαν]ευομένης, κοὺὴ διὰ τοῦτο πτολλὰ φθεγ-- 
γομένης. Ἢ τῆς διαφόροις διαλέκτοις χρησμῳδούσης, πορὸς τὴν ἑχάς 8 
τῶν μαντευομένων γλῶσσαν. ΧΡΟΝΩ ΤΩ ΖΩΝΤΙ. τῷ ἐνεςῶτι, κοὴ 
παρόντι. νῦν" ὁ γὰρ «παρελθὼν οἱονεὶ διέφϑαρται κοὴ τέϑνηκεν" ὁ δὲ 
μέλλων, ἄδηλος. 

1100. ΛΑΜΠΡΑ. φανερὰ, σαφῆ, τπορόδηλα. ᾿Επεὶ οὖν, φησὶν, 
ὁ χρησμὸς ἀπέβη, δεῖ σε γενέσϑοωι σύμμαχον ἐμοί. ΤΟΎΜΟΝ 
,᾿ΟΞΥΝΑΙ ΣΤΌΜΑ. κοὴὶ μὴ, ἀπειϑήσας μοι, πταροξυνεῖς με εἰς λοι- 
δορίαν κατὰ σοῦ. ΑΛΛ’ ΑΥ̓ΤΟΝ ΕἸΚΑΘΟΝΤΑ. ἀπὸ κοινοῦ τὸ 
ΔΕΙ͂. δεῖ δέ σε εἴκοντα τῇ ἐμῇ προςάξει, «ράτῆειν ὃ ὃ βούλομοι" τὸ γὰρ 

τοῖς γονεῦσι ᾿πείϑεδγοι» νόμος ἐςὶ κάλλιςος κ εὐκλεής. 

᾿ 110ὅ. ΕἸΣ ΛΟΓΟΥ͂ ΣΤΑΣΙΝ. ποεριφρας κῶς, εἰς λόγ'8δς" εὐλα- 

δᾶμαι μὲν εἰς τοιαύτην ὁμιλίαν ἐλϑὼν, μὴ οὐχ αἱρετά μοι «ἀτροτείνῃς" 
πράξω δὲ ὅμως, κἂν δεινὰ ἧ. 

1109. ΜΗΔ’ ἈΠΙΣΤΗΣΕΙ͂Σ ΕΜΟΙ. γράφεται ΜΗΔΕ ΠΡΟ- 
ΣΤΗΣΕΙ͂Σ ΕΜΟΙ, ἐναντιωθήσῃ, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἐν τῇ βδρώσει 
Ψψωμῶν προσιςαμένων. 
1204. ΕΠΩΜΟΤΟΝ, ὅρκιον. ΕἸ Δ᾽ ΕΚΤΟΣ ΕΛΘΟΙΣ. εἰ 
πἀραθαίης τοὺς ὅρκες. ΟΥ̓ΜΗ ΛΑΒΩ. οὐ χρὴ λαβεῖν με, πημονιὰς 
δηλονότι" ποιήσω. γὰρ ἃ προσάξεις μοι" ἢ ποιήσω δὴ, εἰ βούλει σύ.. 
ΤΟΝ ΟἸΤῊΣ ΖΗΝΟΣ ὙΨΙΣΤΟΝ ΠΑΓῸΝ. ὄρος Εὐβοίας ὑψη- 

λὸν, ἡ Οἴτη" τᾶν δὲ ὄρος, τῇ Διὸς ὀνομάξεται ὄρος, ἐπεὶ, φασὶν, ὑψίςωῳ 
ὄντι τῷ ϑεῷ ἐν ὕψει δεῖ τὰς ϑυσίας ποιεἴδ)αι. 



ΕἸΣ ΤᾺΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 901 

1200. ΕΞΑΡΑΝΤΑ ΣΕ. Νὐρὴν σαυτᾶ χερσὶ μεϑ᾽ ὧν ϑέλεις φίλων" 

οὐ γὰρ μόνος ἐδύνατο φέρειν αὐτόν. ἘΠ] ΔῈ ΜΗ, ΜΈΝΩ Σ᾽ ΕΤῺ- 
εἰ δὲ μὴ ταῦτα ϑδιήσθρ," διατελέσω ταῖς κατάραις καὶ καϑ' Ἃδθ βαρῶν. 
σε. ΑΡΑΙΟΣ. ἐπάρατος, τιμωρὸς δαίμων. 

1210. ΟΙΑ Μ’ ΕἸΡΓΑΣΣΑΙ. οἷα ϑέλεις ἐργάσαδναι κατ ἐμοῦ, 
«ατροφόντην γενέδναι παρακελευόμενος. 

1290. ὉΠΟΙᾺΑ ΔΡΑΣΤΈΕ; ΕΣΤΙΝ. "τοιαῦτά σοι τεαρακελεύομιδη, 
οἷα δρᾶσαι ὀφείλεϊς" μας ζρὰ βκ γάρ με. ΠΑΤΡῸΣ ἌΛΛΟΥ, ΜΈΝ 

τινὸς, ἀλλ᾽ οὐκ ἐμὸς ὧν υἱός. 

1227. ΑΛΛ’ ΕἸ ΦΟΒΗ͂. ἀλλ᾽ εἰ πταραιτῇ τὸ ἀνελεῖν με; τὰ ἄλλα. 
ποίησον, ττέςι τὴν ὕλην συνάγαγε. 
"1299. Η ΚΑΙ ΠΥΡΑ͂Σ ΠΛΗΡΩΜΑ. ὄντως οὖν ϑλήξάνα;: τὴν 

πυρὰν τῆ τῆς ὕλης: μὰ 

.1230. ΟΣῸΝ Γ᾽ ΑΝ ΑΥ̓ΤΟΣ. πάντα, φησὶ, “φοίήσω, πλὴν. τῷ 
ἅψαϊϑαι τῇ σώματός σε. 

1232. ΑΛΛ᾽ ΑΡΚΈΣΞΕΙ. κοὶ ταῦτα μὲ ἀρκέσει" ̓ βαχὸ δὲ τότοις 
τρόδϑες" οἷον, ταῖς. ἄλλαις εὐεργεσίαις τὸ ἈΝ βραχεῖαν. χάριν τρό- 

ὅϑες, γήμας τὴν ᾿Ἰόλην. 4 
1287. Σ᾽ ἘΠΙΣΚΉΠΤΩ, ᾿ὐώμα μον σοι; ππαρεγγυῶ. ΠΡΟ-. 

ΣΘΟΥ͂ ΔΑΜΑΡΤΑ, γυναῖκα ποίησον. ΜΗΔ᾿ ΑΛΛΟΣ ΑΝΔΡΩΝ: 

ἄτοπον γὰρ, φησὶν, ἅπαξ συνανακλιϑεσάν βδν ἑτέρῳ ἀνδρὶ ξένῳ παρ νει 

καϑευδῆσαι. ΚΗΔΕΥ͂ΞΟΝ ΛΕΧΟΣ. οἰκείωσοι. : 

1246. ΤῸ ΜῈΝ ΝΟΞΟΥ͂ΝΤΙ. τὸ ϑυμϑόὅϑοι; εἰ μὴ ὐίρω αὖ- 
τῷ, καὶ τὸ πσείϑεῦδαι ὧδε φρονᾶντι, δυοζερές. 

1948. ὩΣ ἘΡΓΑΣΕΊΩΝ ΟΥ̓͂ΔΕΝ. ὅτω λαλξς, ὡς μηδὲν πράξων 

ὧν λέγω.. 

1249. ΤΙΣ ΓᾺΡ ΠΟΘ: τὸ ΤΙΣ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ ἀξαστὶ ἀντὶ τῶ; πτῶς 
ἂν ἐγὼ ἑλοίμην γῆμαι αὐτὴν, τὴν τῶν κακῶν αἰτίαν οὖσαν σοί τε καὶ τῇ 
ἐμῇ μητρί ΤΙΣ ΤΑΥ̓́Τ᾽ ΑΝ ΟΣΤΙΣ. τίς ἂν ταῦτα «πτράτϊειν ἕλοιτο. 
ἐκτὸς ὧν μανίας καὶ ϑεηλασίας: ἀντὶ τ ἐκ ἂν ἑλοίμην, εἰ μὴ μαι- 

γοίμην. 

1254. ΟΥἩ ΝΕΜΕΙ͂Ν Γ᾽ ΕΜΟΙ ΦΘΙΝΟΝΤΙ ΜΟΙΡΑΝ. ἀντὶ. 

τοῦ, φϑειρομένῳ μοι εὐποιίας μέρος αὶ προσνέμοι ἄν. 
1257. ΤΑΧ᾽ ΩΣ ἘΟΙΚΑΣ. ὡς φανερὸς εἶ νοσῶν χαλεπῶς, οὕτω 

αὶ χαλεπῶς διαλεγόμενος. 

1222, ἘΚΚΑΛΗ͂, καταναγκά- 1228, ΦΟΡΑΣ. ἥϊεν, ̓̓  φέρειν σε. 
ζεις. ΠΑΛΑΜΝΑΙΟΝ, ἀλάςορα, αὐὖ- 1243. ΚΗΔΕΥΣΟΝ; οἰκονόμησον, 
τόχειρα. ες φἰκείωσον. 



802. ο ΒῈΣ ΤᾺΞ ΤΡΑΧΙΝΙΆΣΞ; 

.. 1258. ΣῪ ΤᾺΡ Μ' ΑΠΕΥΝΑΣΘΕΝΤΟΣ. σύ με; φησὶν, ἐμ- 
φνυθονως ἀπὸ τῷ πραὐνϑέντος κακᾷ, μὴ φρϑάμεινοι» 

"1250. ΩΣ ΕἸΣ ΠΟΛΛΔΑ Τ᾽ ἈΠΟΡΕΙ͂Ν, ἄτοπον γὰρ. εἰ ἡήνν. 

τιδέδω, καὶ αὶ τὸ σσείϑεῦ)αι, διὸ ἀπορῶ. ; ἱ Ὶ 

5 1260.. ΔΙΚΑΊΙΟΙΣ, δίκαϊον νομίζεις. ὁ νῶν 
1261. ΑΛΛ’ ΕΚΔΙΔΑΧΘΩ. τοῦτο. κατ᾽ ἐρώτησιν" δίκαιόν. σοι. 

τῦτο φαίνεται» -τὸ συναφϑῆνωι τῇ Ἰόλῃ ; πρὸς ὃ, Οὐκ ἄδικον, φησὶν ὁ ὁ 

Ἡρακλῆς, τῦτο ἡγᾶμοι, ἀλλ᾽ εὐσεβὲς, τὸ σειϑαρχέιν τῷ παρρία: ο κ 

1266. ΘΕΟΙ͂ΣΙ ΑΒΗΚΝΥΣ ΕΡΓΟΝ. διαμαρίυράμενος. τὲς ε ϑεὸρν 

χαμήσω. τὴν ̓ Ιόλην. “᾽ ΟἿ 

1268. ΚΑΛΩ͂Σ ΤΕ, ΛΕΥ͂ΤΑΣ. ἀντὶ τᾶ, καλῶς. Τὸν λέμῳ ἐπεραί-:. 

. ὩΣ ΠΡΙΝ. ἘΜΠΕΣΕΙ͂Ν, ὡς φορὶν εἰς ᾿τυράν με ϑῇς, πρὶν 
δυλόντης. ὑπὸ τῆς νόσα. ἘΓΚΟΝΕΙΤΕ,. ἐνεργεῖτε,. καὶ ἀνακεφίσαῖες 

ΠΑΥ͂ΛΑ ΤΟΙ ΚΑΚΩΝ. μόνη γὰρ ἀνάπαυσις, τὰ σταραϑεϊνοή. με τῷ 

πυρὶ, ἢ τοιαύτῃ τελευτῇ χρήσαδϑοι. αν 

1275. ΑΓῈ ΝΥ͂Ν ΠΡΙΝ: ΤΉΝΔΕ, ξαύτὸν, ν φαραϑαῤῥόνες, εἶξε 
μὴ βοᾶν κομιξόμενον εἰς τὴν πυρὰν, κὦή φησιν" ἄγε, ὦ σκληρὰ Ψυχὴ 

ΧΑΛΥΒΟΣ, ὡς ἀπὸ χαλυθικοῦ σιδήρε πεποιημένη; πτορὶν τήνδε  ἀναξ᾿ 

κινῆσαι νόσον; ἐνδοῦσα. τὸ φόμα τὸ σεαυτῆς ἐμφραγῆναι, ὡσανεὶ ςόμα 

φῤέατος. λίϑῳ κεκολλημένΒ, πρὸς τὸ μηκέτι ὕδωρ ἀνιμᾶδδοι. ἀνάπαυε: 

τὴν βοήν. Λείπει δὲ τὸ ὡς, ἵν᾽ ἧ, ὡς ἀπὸ χάλυξυς. γενομένη. Ἢ “ΧΑ- 

ΛΎΒΟΣ ΛΙΘΟΚΟΛΛΗΤΟΝ ΣΤΟΜΙΟΝ; ἀντὶ τῶ; λέϑινόν καὴ 
σκληρὸν χαλινὸν σαυτῇ ἐπιδαλᾶσα. ἈΝΑΠΠΑΥῈ, ΒΟΗ͂Ν; ἀνάπαυσον 

τὴν βοὴν, ὡς εἰς ἐπίχαρτον ἅμα ἡ ἀκέσιον πρᾶγμα χωροῦσα, τὴν 

πυράν" «“ῶς δὲ ἐπίχειρτον κοὴ ἀκούσιον ; ἐπίχαρτον μὲν, ὅτι ἀπαλ- 
λάτΊεται τῆς νόσε' ἀκούσιον δὲ, ὅτι λυπεῖ πάντοτε ἣ ἀποςέρησις. τᾷ βίε" 

παρὰ τὸ; (Ἰλ. Δ. 48.) ἑκὼν ἀέκοντί γε ϑυβᾷι 
1280. ᾿ΑΙΡΕΤ᾽ ΟΠΑΔΟΙ. οὐκ οἰκέταις, ἀλλὰ τοῖς ἀκολυϑοῦσιν 

αὐτῷ ἐξ Ἐῤβοίας. ΣΥΓΓΝΩΜΟΣΎΝΗΝ, ἀντὶ τϑ, συγγνώμην; δῳ 
κατὰ γνώμην πατρῴαν τοῦτο ποιῶ. 

1284. ΟἹ ΦΥΞΑΝΤΕΣΣ. πρὸς τὸν Δία ἡ ἀπότασις τῷ λόγε' ἐχεῖ:. 

γϑς, φησὶν, ἀγνώμονας ἡγεῖδνε, οἵ τινες γεννήσαντες αὐτὸν, περιορῶσι 

τοιαῦτα πάσχοντα. ΟΥ̓ΔΕῚΣ ΕΦΟΡΑ. περιτ]ὴ ἡ πρόϑεσις. 

1201. ΛΕΙΠΟΥ ΜΗΔΕ, ΣΎ. τοῦτο λέγει ὁ Χορὸς ἢ ὁ Ὕλλος" 

1264, ΤΟΥΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΑΣ, 1271. ΑἸἹΡΕΣΘΕ, ἀνακεφίσαϊέ με. 
εὐκ ἄδικον τοῦτο ἡγούμενος, τὸ συ- 1288. ΑΙΣΧΡΑ Δ᾽ ΕΚΕΙΝΟΙΣ, 
«φϑῆναί σε τὴ Ιόλῃ. τοῖς γεννήσασιν. 



ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ, 808 

ἔοικε γὰρ ὁ Ὕλλος ἀποςραφεὶς ταῖς ἀπὸ τοῦ Χοροῦ λέγειν, μὴ ἀπολιμ- 
πάνεδγαι τῶν οἴκων, ἕως ἂν ἀπέλϑωσιν ἀπὸ τῆς πυρᾶς. ΑΠ’ ΟἸΙΚΩΝ. 
γράφεῖαι ἘΠ᾿ ΟΙΚΩΝ. τεῖές:,, μηδὲ ὑμέϊς περιλείπεδ)ε ἐνταῦϑα, ἀλλ᾽ 
ἀκολεϑήσατε. Καὶ ΟΥ̓ΔΕΝ ΤΟΥΤΩΝ. λείπει, ἐποίησε" οὐδὲν τούτων 
οὐδεὶς ἔπραξεν, εἰ μὴ μόνος ὁ Ζεύς" διὰ τὴν εἱμαρμένην, ἥ τις κακῶν τὸ 

ἀγαϑῶν ἐς!ν αἰτία. 

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΠΞ ΤΑΣ ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. 



κω 
- 

μὴν κα  Ε ΣΆ να γ Λἢ 
πον ΠΠΕΝ ΟΥ̓Κ ἀρ ἐν 

᾿ 

τς 
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ͂Ν. 

). Ακτη ΜῈΝ ΗΔΕ. καὶ τσαρὰ τούτῳ προλογίξει ὁ Ὄδυσ- 
σεὺς, καϑάπερ καὶ σταρ᾽ Ἐῤριπίδῃ" ἐκείνῳ μέν τοί διαφέρει, πταρ᾽ ὅσον 
ὃ μὲν Εὐριπίδης στάντα τῷ ᾿Οδυσσέϊ τεεριτίϑησιν, οὗτος δὲ τὸν ΙΝεοπΊό- 

λεμὸν π-αρεισάγων, διὰ τοὔτα οἰκονομέται. Τὸ δὲ ΑΚΤΗ, διὰ τὸ εἶναι 
αὐτὴν νῆσον. ΑΞΤΕΙΠΤΟΣ,, ἀπάτητος, ἀδιόδευτός" ἐν ἐρήμῳ γὰῤ 
μέρει τῆς Λήμνε ἐξετέϑη ὑπὸ τῶν Ελλήνων. 

8. ΚΡΑΤΙΣΤΟΥ ΠΆΤΡΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΑΦΕῚΣ. λείπει ἧς 

ἐξ' τραφεὶς ἐκ ττατρὸς Ἑλλήνων χρατίςουι Τὸ δὲ ἑξῆς" ἔγϑὰ ἔγω 

ποτὲ ἐξέϑηκα τὸν Μηλιᾷ ἸΠοίαντος υἱὸν, ὦ Νεοπίόλεμε “ταὶ ᾿Αχιλλέως. 
ΤΟΝ ΜΗΛΙΑ. τὸν Θεσσαλόν' ἀπὸ πόλεως. ᾿Ατ]ικὸν δὲ τὸ Μηλιᾷ. 

7. ΚΑΤΑΣΤΑΖΟΝΤΑ, καταῤῥέοντα, τηκόμενον, λυόμενον. ΔΙΑ͂- 
ΒΟΡΩ. τῇ τὸν πόδα ἐδδιούσῃ, σηπικῇ, τῇ διαδιθρωσκούσῃ" τῇ καλε- 
μένῃ φαγεδαίνῃ" τάϑος δὲ τοῦτό ἐςιν οὕτω λεγόμενον παρὰ τοῖς 
ἰατροῖς. ; 

12. ΑΚΜΗ, καιρός. ΜΑΘΗ͂, νοήσῃ. ΚΑ ΚΧΕΩ, ταράξω" ἀπὸ 
μεταφορᾶς τῶν ἀμελγόντων. 

17. ΙΝ’ ΕΝ ΨΥ͂ΧΕΙ ΜΕΝ. ὅπϑ ἐν χειμῶνι μὲν, ἐν κρύει, πάρες! 
ϑερμαίνεδγαι, τῆς ἀκτῖνος τοῦ ἡλίου ἑκατέρωθεν τποροσθαλλούσης, οὐκ ἐν 

ταυτῷ" ἀλλ᾽, ὅτε μὲν κατὰ τὸ ἀνατολικὸν μέρος ἐλαύνει ὁ ἥλιος, διὰ τ 
ἀνατολικοῦ ςόματος" ὅτε δὲ εἰς τὸ δυτικὸν, ὁμοίως" ἐν δὲ ϑέρει, τῆς 
πνοῆς ἀπολαύειν. ἩΛΙΟΥ͂ ΔΙΠΛΗ ἘΝΘΑΚΉΣΙΣ. διπλῆ καϑέδρα 
τορρὸς ἡλίου ϑερμαινόμένη. ἈΜΦΙΤΡΗ͂ΤΟΣ, τοῦ ἀμφοτέρωθεν τετρη- 

2, ΑΣΤΙΠΤΟΣ,; ἀξατος. 

Χ 
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μένθο. ἘΠΠῈΡ ἘΣΤΙ ΞΩΝ. ἤγον, εἰ σώζεται. ΞΙΓΆ, σιωπηλῶξ- 
ΕΧΈΣΙ, κατοικεῖ. 

25. ΚΟΙ͂ΝΑ Δ’ ΕΞ ΑΜΦΟΙΝ ΙΗ΄. σπονοῖτο, διανύοιτο, ποροθδαί- 
νοι. Ἢ ΕἼΗ. οἱ τραγικοὶ γὰρ τῇ εἰ διφϑόγγῳ χρῶνται ἀντὶ βρα- 

, χείας. 
26. ΤΟὙΡΓῸΝ ΟΥ̓ ΜΑΚΡΑΝ. ἀ μακρᾶς διδαχῆς, ἢ μακροῦ 

τόνε δεόμενον" ἤδη γὰρ εἰσέϊδον τὸ ἄντρον, ὃ λέγεις. 
28. ΑΝΩΘΕΝ Η ΚΑΤΩΘΕΝ. ταπεινὸν, ἢ ὑψηλόν. 
32. ΟἸΚΟΠΟΊΟΣ. ἣ ἐν οἴκῳ γενομένη τροφή. 
33. ΣΤΙΠΤΗ ΤῈ ΦΥΛΛΑΣ. χαμαιςρωσία ἔκ φύλλων, ἥπλω- 

μένη ἢ πατουμένη, ὡς κοιμωμένθ ἐπ᾽ αὐτῇ τινός, ὙΠΟΣΤΕΙῸΝ. 
ὑπὸ τῇ ςἔγῃ. 

856. ΑὙΤΟΞΥΛΟΝ Τ᾽ ἘΚΠΩΜΑ. ποῖήριον μονόξυλον, τέχνημα 
ἀνδρὸς φαύλως ἐργαζομένε, ὅ ἐςιν ἰδιώτα καὶ οὐ τεχνίτε. ΠΥΡΕΙ͂Α, 
πυρόδολα. ΘΗΞΑΥΡΙΣΜΑ, ἀπόϑετον κτῆμα. 

38. ἸΟΥ. [ΟΥ.Ψ ὁρᾷ τὰ ῥάκη τὸ τραύματος τϑ Φιλοκτήτο μὸν: 

γόμενο; ἐν ἡλίῳ, ἐκπλήτΊεται, ὡς βαρέως αὐτοῦ νοσᾶντος. ΒΑΡΕΙΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΊΙΑΣ. νόσε βαρείας πεπληρωμένα, ἢ νοσοκομίας, ἢ τῆς ἐκ 
νόσου ἀκαϑαρσίας. 

42. ΚΩ͂ΛΟΝ, σόδα. ΚΗΡΙ, νόσῳ. ΝΌΣΤΟΝ, ὁδόν. ΦΥ Α- 
ΛΟΝ ΝΩΔΥΝΟΝ, βοτάνην τινὰ οἰλνωυμάξιλομίνος 

45. ΤΟΝ ΟΥ̓Ν ΠΑΡΟΝΤΑ. ὡς παριςαμένε τινὸς αὐτοῖς τοῦτο 
λέγει. ΠΡΟΞΠΕΣΩΝ, ἀπαντήφας, ἐπιπεσών. ποτ ν 

48. ἈΛΛ᾽ ΕΡΧΕΤΑΙ. ἀπέρχεται, φησὶν, ὁ δράκα εἰς κατασχο- 

πήν. ΦΥΛΑΞΈΕΤΑΙ. φυλαχϑήσεται παρ᾽ ἡμῶν ἡ ὁδὸς αὖτ. , 

58. ΤΟΔ᾽ ΟΥ̓ΧῚ ΚΛΕΠΤΕΟΝ. τοῦτο γὰρ οὐχὶ ψευσόμεϑα, 

ΕΧΘΟΣ ΕΧΘΗΡΑΣ. οἱ γὰρ ἐξ ἑνὸς ἠδικημένοι, χεττν ἀλλήλους. 

ΣΤΕΙΛΑΝΤΕΣ, καλέσαντες. ΤΗΝΔ’ ΑΛΩΣΙΝ. τὸ σὲ ἐλϑεῖν εἰς 

Ἴλιον. ΟΥ̓Κ ΗΞ ΞΊΩΣΑΝ, οὐκ ἄξιον ἡ ἡγήσαντο. ΕΣΧΑΤ᾽ ΕΣΧΑ- 

ΤΩΝ. αἰουρότατα. 

69. ΕἸ ΓᾺΡ ΤΑ ΤΟΥΔΕ ΤΟΞΑ. τοροτρεπ]ικῶς εἰς τὴν συμμα- 

χίαν, οὐ τὸν ἄνδρα, ἀλλὰ ψιλῶς τὰ τόξα ὠνόμασεν". εἰς δὲ τὴν τόρϑη- 

σιν, τὸν ἹΝεοπίόλεμον. 
78. ΟΥ̓́Τ᾽ ΕΝΟΡΚΟΣ. ὥμοσαν γὰρ τῷ Τυνδάρεῳ πάντες Ἕλ- 

ληνες συνελθεῖν, ἐὰν ἁρπαδϑῇ ἡ “Εἰλένη. 
᾽82ὼώ. ΚΤΗ͂ΜΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ. αὐτὴν τὴν νίχην. 

88. ΘΑΛΠΈΤΑΙ, ξηραίνεται. ΜΑ ΤῊΣ ΝΊΚΗΣ, αὐτὴν τὴν »ἱ- 
80. ΦΥ͂ΣΕΙ, οὐ φύσεως. ΚΤΊΗ- κῆν. 
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ὉὈ2. ἘΞ ΈΝΟΣ ΠΟΔΟΣ. ἄγον χωλὸς ὦν. ; 

95. ΚΑΛΩΣ ΔΡΩΝ. ἀντὶ τῷ, ἀληθεύων; ΝΙΚᾺΆΝ ΚΑΚΩΣ. 

ἀντὶ τοῦ, μετὰ ψευδολογίας" ϑέλω, φησὶν, εἰπὼν τὸ ἀλήδερι ι᾿ἀποΐυχ εἰν 

μᾶλλον, ἢ ἐξαπατᾷν τὸν ἄνδρα καὶ ἐπιτυχεῖν. Ἐϊσάγει δὲ αὐτὸν ὁ 0: 
Φοκλῆς τὸν τῷ «σατρὸς λόγον λέγοντα" (ἼΔλ. 1. 312.) 

Ἐχϑρὸς γάρ μοι κεῖνος ὁμῶς ̓ Αἴδαο σύλησιν, Ὁ 

Ὅς χ᾽ ἕτερον μὲν κεύϑῃ ἐνὶ φρεσὶν, ἄλλο δὲ βάξζῃ. 

Ὁ90. ΕΣ ἘΛΕΓΧΟΝ. εἰς πᾶραν τῶν πραϊμάτων. ΤῊΝ ΓΛΩΣ- 
ΣΑΝ, ΟΥ̓ΧΙ ΤΑῬΓΑ; κρείσσονα τῶν ἔργων ἦσαν τὴν γλῶσσαν" τὴν 
ἀπάτην προηγεμένην, καὶ ἀνύεσαν ἅπαντα. Διαδάλλει τὸς καϑ' ἑαυτὸν 

ῥήτορας ὃ ποιητὴς, ὡς διὰ γλώσσης πάντα κατορϑᾶντας. 
101. ΤΙ ΟΥ̓Ν Μ’ ἈΝΩΡᾺΣ. ὃ ὃ ϑέλεις κέλευε, πλὴν τοῦ Ψψεύ- 

δεόϑαι. ἀχδερῦ: 

106. ΤΟΥ͂Σ ἈΦΥΚΤΟΥ͂Σ. ἄφυκτα γὰρ ἣν τὰ Ἡράκλεια βέλη, 

κοὴ τῷ σκοπῇ μὴ ἀποτυγχάνοντα, ἢ ἐπανερχόμενα εἰς ἑαυτόν. 
107. ΟΥ̓Κ ΑΡ' ἘΚΈΓΝΩ. οὐκοῦν οὐδὲ πσροσελϑεῖν ἐκείνῳ εὐϑάρ- 

σἕς ἐς! αὶ ἀσφαλές. 

110. ΤῸ ΞΩΘΗ͂ΝΑΙ, τὴν σωτηρίαν" εἰ σωτηρία ἔχ τῇ 5 ψεύδους 
προσγίγνετοι. 

111. ΒΛΕΠΩΝ, νοῶν, λογισμὸν ἔχων" καὶ ἔςιν ἡ σύνταξις" πῶς 

οὖν ἀποδλέπων τις εἷς τὸ ψεῦδος, ἐρέϊ αὐτό ; 

112. ὌΚΝΕΙΝ, ἀποδειλιᾷν. 

114. ἈΙΡΕῚ, πορϑεῖ. ΘΗΡΑΤΈΆ, ληπΊέα, ἄξια τοῦ ϑηραϑῆναι. 
118. ΔΥῸ ΦΕΡΗῊ ΔΩΡΗΜΑΤΑ. δύο τιμήματα ἀποφέρῃ. 

ΠΟΙΩ. ἀντὶ τῷ, ποῖα, δυικῶς.᾿ 

120. ΣΟΦΟΣ μὲν, διὰ τὸ κλέψαι" ΑΤΑΘΟΣ δὲ, διὰ τὸ πτυρϑῆ- 
σοι. Ἢ ὡἧςς σοφοῦ μὲν ὄντος καϑόλϑ τᾶ δολῶσαι δυναμέν" νῦν δὲ καὶ 
τοῦ δόλου ἀγαϑοῦ ὄντος. ΚΕΚ ΛΗ’ ΑΜΑ. ἀντὶ τϑ, κεκλημένος εἴης. 

123. ΞΥΎΝΗΝΕΣΞΑ, δέω. 

126. ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟΝ. τὸν σχοπὸν τοῦτον πρὸς τὴν ναῦν 
ἀποπέμψω" καὶ πάλιν ἐνταῦϑα, ἐὰν καιρὸς καλῇ, κοὴ ἐάν μοι δόξητε 
βραδύνειν. ὩΣ ΑΝ ΑΓΥ̓ΝΟΙΑ ΠΡΟΣΗ͂. ἵνα μὴ γνωϑδϑ)ῇ. ΟΥ̓ ΔΗΤΑ. 
τοῦ Φιλοχτήτεα ἀπατωμένϑ" ἢ τοῦ ναυκλήρου δόλιά σοι διαλεγομένε, νὰ 

838. ΤΟΛΔΜΑ. προτακτικόν. 117. ΘΗΡΆΤΕΑ, δυνατὴ ληφθη- 
02. ἘΞ ἙΝῸΣ ΠΟΔΟΣ, ἤγουν ναι», ἤγεν ἡ Τροία. 

χωλὸς ὧν. 195. ΝΙΚΗ Τ᾽ ΑΘΗΝΑ. οὕτως 
99. ΕἸΣ ἘΛΕΓΧΟΝ, εἰς τῖῖραν Νίκη ᾿Αϑηνᾶ ἔν τῇ ̓ Αἰικῆ. 

φῶν πραγμάτων. 

ΣΧ 2 
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ἀσυμφανή. ΝΙΚΗ Τ᾿ ΑΘΗ͂ΝΑ ΠΟΛΙΑΣ. οὕτως ἡ πολιοῦχος ᾿Α- 

ϑηνᾶ Νίκη καλεῖται ἐν τῇ ̓ Ατῆ]ικῇ. 

187. ΣΤΈΓΕΙΝ, κρύπϊειν. ὙΠΟΠΤΑΝ. ὕποπτον, ἀντὶ τοῦ, ἐμὲ 
φανερὸν Ὑγοίτα, γὰ ἐλϑόντα εἰς ὄψιν. Ἢ τὸν Φιλοκτήτην, τὸν ὑφ᾽ 

ἡμῶν κατασκοπούμενον. "Αλλως" «πρὸς τὸν ὑφορώμενον ἡμᾶς ἄνδρα τί 

δεῖ λέγειν, ἢ σιωπᾷν ; ΤΈΧΝΑ ΓᾺΡ ΤΕΧΝΑΣ,. τῦτο ἐν τῷ καϑό- 

λου" ἡ γὰρ τέχνη, φησὶ, κοὴ ἡ γνώμη τῶν βασιλέων Ὡροὔχει τῶν ἄλ- 
λων τεχνῶν". καὶ ἐν Οἰδίποδι" (5638.) ἃ γὰρ δρῶσ᾽ οἱ κρατοῦντες, οὐκ 
ὁρῶ" κοὴ Ἣσίοδος" (Θεογ. 88.) τοὔνεκα. γὰρ βασιλῆες ἐχέφρονες. 

ΠΑΡ᾽ ΟΤΏ. ἐφ᾽ ᾧ ἐς! τὸ ϑεῖον σχῆπῖρον. ΣῈ Δ᾽ ΕΛΗΛΥ͂ΘΕ. τῶῦτο 

τὸ ἀξίωμα ἐκ προχόνον ἤλϑεν εἰς σέ" δίκαιον οὖν σοι πείϑεδδοι. ΚΡΑ- 
ΤΟΣ ὨΓΥΓΊΟΝ. τὸ ἐξ ἀρχῆς τιϑέμενον κράτος. ὙΠΟΥΡΓΕΙ͂Ν, 
συνεργεῖν. 

145. ΝΥ͂Ν. ΜΕΝ, νῦν μὲν, φησὶν, εἰσελθὼν ὅρα τὸν τόπον" ἐπὰν 

δὲ ἔλϑῃ, τότε σὺ τῶν μελάϑρων ἀποςὰς, ὑπηρέτει μοι πρὸς τὴν σαρᾶ- 

σαν “χρείαν. ΤΌΠΟΝ ἘΣΧΑΤΙΑΙ͂Σ, τὸν ἐπὶ τῷ ἐσχάτῳ - τόπον. 
ΠΡΟΧΏΩΡΩΝ. ὥσπερ ἐγὼ τπροχωρῶ, οὕτως ἀκολουϑῶν, πειρῶ με 
ϑεῤησούμν ἀεί" κυρίως δέ ἐςιν ἀκόειν τὸ προχωρῶν; οἷον, ὡς ἂν » 
«ροστάσσω, τὅτον τὸν τρόπον “ποιῶν. 

151. ΜΈΛΟΝ ΠΑΛΑΙ. πρᾶγμα, φησὶ, μοὶ λέγεις ἐκ “πολλοῦ 

μοι μεμεληκὸς, τὸ φρδρεῖν τὸ σὸν ὄμμα, αὶ τὴν ἀπὸ σοῦ εὐκαιρίαν. Ἢ 
ΤΟ ΞΟΝ ΦΡΟΥΡΕΙ͂Ν ΟΜΜΑ, ἀντὶ τοῦ, τὰ σὰ Ἰρμοόη φυλάξων. 
ἘΝΈΔΡΟΣ, ἔνοικος. ΟΥ̓Κ ΑΠΟΚΑΙΡΙΟΝ, οὐκ ἄνοια οὐκ ἄκαι- 

ρον" εὔκαιρον γάρ ἔς! τοῦτο μαϑεῖν. 

157. ΠΡΟΞΠΈΣΞΩΝ, Ὡροσπέλάσας: ἘΝΑΥ͂ΔΟΝ Η ΘΥ͂ΡΑΙ- 
ΟΝ. ἐντὸς ἢ ἐκτός" ἐγγὺς ἢ μακράν. 

164. ΣΤΙΒΟΝ ΟΓΜΕΎΥΈΕΙ. ὄγμος μὲν, ἡ ἐπὶ ςἴχον φυτεία" νῦν 
δὲ ὀγμεύει ἀντὶ τᾶ, ἐφεξῆς πσορεύεται.. πὶ 

167. ΣΜΥΓΈΡΩΣ, ἐπιπόνως. ΟΥ̓ΔῈ ΤΙΝ’ ΑΥ̓ΤΏ. ἀντὶ τοῦ, 
ἑαυτῷ. ΠΑΙΩΝΑ, ϑεραπείαν. ἘΠΙΝΩΜΑΝ, ἐξευρίσκειν. 

170. ΟἸΚΤΕΙΡΩ, ΝΙΝ. ἐλεῶ, φησὶν, αὐτὸν, «τφῶς δύναται διάγειν, 

μήτε συνοικῶν τινι», μήτε κηδεμόνα ἔχων, μηδέ τινος αὐτῷ τῶν ἀνϑρώ- 
πῶν κηδομένε, ΜΗ͂ΔΕ; ΞΥΎΝΤΡΟΦΟΝ ὉΜΜΜΑ. μηδὲ ὁρῶν εἰς ἄν- 
ϑρωπον σύνοικον. ΑΛΎΈΕΙ, ἀλγεῖ, ἀπορεῖ ἐπὶ τσαντὶ τῷ ἐν χρείᾳ γιγ- 

197. ὙΠΟΠΤΑΝ, τὸν ὑφορώμινον βασιλέων κρατεῖ. 

ἡμᾶς, ὡς ἐπιβούλως. 154. ἘΝΕΔΡΟΣ; ἔνοικος. 

140. ΚΑΙ ΓΝΏΜΑ. ἢ γνώμη Ὦ 
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γεμένῳ' ἤγουν ὁπηνίκα χρείας τινὸς καλέσῃ καιρὸς, ἀδημονεῖ, διὰ τὸ 
τοάντων ἀπορέιν. 

178. Ὡ ΠΑΛΑΜΑΙ͂. ὦ τέχναι καὶ Υ τῦτο ϑαυμάξων τὸν 
Φιλοκτήτην Φησὶ, ττῶς μόνος ὧν ἐξευρίσκει τὰ πρὸς τὴν ξωὴν ἑαυτῷ. 

ΟἿΚ ΜῊ ΜΈΤΡΙΟΣ ΑἸΩΝ. οἷς ὁ βίος οὐκ ἔχει τῶν κακῶν μέτρον. 
Ἢ οὕτως, οἷς μὴ σύμμετρος ὁ βίος καὶ ἐπαρκῶν. 

᾿181. ΠΡΩΤΟΓΌΝΩΝ, εὐγενῶν. ΗΚΩΝ ΥΣΤΕΡΟΣΞ: ᾿ἀντὶ τῇ, 

ὑςερίξων. ΑΜΜΌΡΟΣ, ἄμοιρος" ἀντὶ τοῦ, ἔρημος νῦν κᾶται!. ΣΤῚ- 

ΚΤΩΝ Η ΛΑΣΊΙΩΝ. ποικίλων καὶ δασυτρίχων. ΑΘΥΡΟΣΤΟ- 
ΜΟΣ, σολυλάλητος, μὴ εἰργομένη τοῦ φϑέγγεδγα!" ἀϑυρόςομον δὲ 
εἶπε τὴν ἠχὼ, ἐπεὶ τορὸς πτάντας ἀντιφϑέγγετω. Ὁ δὲ νοῦς" ἀεὶ μὲν 

ὀδυρομένϑα αὐτῷ, ἠχὼ πρὸς τὸν ὀδυρμὸν ΜΝ ΤΗΛΕΦΑ- 

ΝΗΣ. μήκοϑει φαινομένη διὰ τῆς γάρ ἀντὶ τᾶ, τκενιὰς αὶ τὴν ἠχὼ 

πόῤῥωΝδεν ἃ ἀνεγείρει. 

102. ΟΥ̓ΔΕΝ ΤΟΥΤΩΝ. οὐδὲν, φησὶ, τούτων ᾿ϑαυμαςὸν ΠΩ 
ὅτι κακὰ ϑάχῃ ὁ Φιλοκτήτη' ἐκ ϑεῶν γὰρ, ὡς οἶμαι, ταῦτα σέ- 
πονδε, καὶ τὸ ττάϑος ὑπέμεινε κατὰ βούλησιν τῶν ϑεῶν, ἵνα μὴ τὰ βέλη, 

εὐϑέως ἐπελϑόντος οὐνω; τορϑήσῃ τὴν Τροίαν πάρὰ τὸ εἱμαρμένον, 
ἀλλὰ ἐχδέξηται τὸν καιρόν, 

105. ΤῊΣ ὩΜΟΦΡΟΝΟΣ ΧΡΥΣΗΣ. Χρύση, νῆσος πρὸ τῆς 
Λήμνου, ἔνϑα διέτριδε Χρύση τις Νύμφη, ἣ ἐραδγεῖσα τοῦ Φιλοκτήτου, 
χοὴ μὴ πείσασα, κατηράσατο αὐτῷ" διὸ καὶ ὠμόῤρονα αὐτὴν ἐκάλεσεν. 
ἴΛλλως. Χρύσης ᾿Αϑηνᾶς ἄγαλμα οὕτω καλξται" ἔςι δὲ κοὴ τόλις 
Χρύρῃ, σλησίον Λήμνϑ, ἔνϑα ὑ ὑπὸ τῷ ὀῴεως ἐδήχϑη, τὸν βωμὸν ξητῶν, 

ἐν ᾧ ἔϑυσεν Ἡρακλῆς, ἡνίκα κατὰ Τροίας ἐ ἐβάτοσεν, ἌΜΑΧΗΤ. Ἂν 

ὡμάχῳ, ΠΡΙΝ ΟΔ᾽ ΕΞΗΚΟΙ ΧΡΟΝΟΣ. αὐτὴν τὴν Τροίαν εἰς τὸν 

εἱμαρμένον αρὶν ἐλϑεῖν χρόνον, ἐν ᾧ εἵμαρται αὐτὴν πορϑηϑῆναι. Ὁ), 
ΛΕΓΈΤΑΙ. ᾧ χρόνῳ. ΥΠ0 ΤΩΝΔΕ. τῶν βελῶν δηλονότι... Υ' 

202. ΕΥ̓́ΣΤΟΜΝ᾽ ΕΧῈ;. εἰώϑασιν οὕτω λέγειν, ἀντὶ 1 τῷ, σιώπα' 
τὸ δὲ τοιοῦτο χεχίας αι» ὅτι Ἑλλάνικος ποτὲ ἀναγινώσχων τὰ Ἥρο- 
δότε (1. 171.) ἔλεγε δεῳ δὲ τῶνδέ τὴ ἐρόκα κείδγω" οὐ διαιρῶν 

εἰς δύο λέξεις; ἀλλ᾽ φ, ἄν τις εἴποι, ταῦτα ἔξω ἐὔςομα. Τῶτο δέ φησιν 

ὁ Χορὸς, κτύπον ἀκόσας ἐπερχομένα τοῦ Φιλοχτήτε; ἡ ςένοντος ἐν τῇ 
πορείᾳ, διὰ τὸ ἄλγος. 

204. ΚΤΥΠΟΣ ΦΩΤΟΣ ΞΥΝΤΡΟΦΟΣ. ἦχος φωνῆς τῆς συν-- 

181. ΠΡΩΤΟΓΙΌΝΩΝ, εὐγενῶν, 

χΧ9 
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τῤαφάσην αὐτῷ" δῆλον δὲ, ὅτι κακῆς» ὶ οἰμωκτικῆς.» ὡς κατὰ τὸ σύνητ 
δὲς αὐτᾶ τειρομένΒ τῇ νόσῳ. 

206. ΗἩ ΠΟΥ͂. ΤΗΔΕ.. ἄρα ὧδε, ἢ ἐνθάδε ; ΦΘΟΓΡᾺ ΤΟΥ, 
φϑογγή τινὸς. ΣΤΙΒΟΥ. ἔξωϑεν τοροσληπΊέον τὴν ἐπὶ, ἵν᾽ ἢ, ἐπὶ 

ςίδου.. ΤΡΥΞΑΝΩ͂Ρ, ἐπίπονος; ἥ καταπονᾶσα τὸν ἄνδρα. ΔΙΆΞΗ- 
ΜΑ, φανερά. 

214. ΦΡΟΝΤΙΔΑΞ ΝΈΑΣ. τὸ ἑξῆς" ἔχε φροντίδας. γέας"͵ οἷον, 
κομνότερόν τι βούλευσοι, ὅ τι πρὸς αὐτὸν ἐρεῖς. ΟΥ̓Κ ἘΞΈΔΡΟΣ. ὁ 

μακρὰν, ἀλλ᾽ ἐγγὺς» κοὴ. ἐπὶ τόπε. ΟΥ̓ΜΟΛΗ͂ΑΝ, οὐ βοῇ τερπό- 
μένος σύριγίος, ὡς ποιμήν. ΑΛΛ’ Η ΠΟΥ͂ ΠΤΑΙΩΝ. ἀλλὰ τάχα 
φροσχόπϊων, ὑπὸ τῶν βασάνων βοᾷ. Ἢ δύσορμον τὸν λιμένα ὁρῶν, 
προβοᾷ ἡμῖν μὴ. πελάζειν εἰς αὐτόν.. Ὅμηρος". (Ἰλ. Ὡ.. 758.) Λῆμνον 
ἀμιχϑαλόεσσαν, τὴν ἀπροσόρμιςον. 

. 220. ΔΛΠΗΓΡΙΏΜΕΝΟΝ. δεῖ γὰρ αὐτὸν ἐξηγριωμένον εἰσφέρειν 

τῇ ὄψει, αὶ τῷ σχήματι. 
237. ΦΕΥ͂ ΤῸ ΚΑΙ ΛΑΒΕΙ͂Ν, ϑαυμαςικὸν μετ᾽ ΑΕ τὸ 

ΦΕῪ ἐνταῦϑα λείπει, δὲ τὸ ςερηϑῆνοι. ΠΡΟΣΈΣΧΕ, προσορμίσαι 

ἐποίησεν. ΓΈΓΩΝΕ,, εἰπέ.. ΟΠΩΣΞ ΕΙΔΩ, ἵνα. μάϑω.. 
243. ΑΥ̓ΔΩΜΑΙ, λέγομοαι. 

240. ΠΩΣ ΕἸΠΑΣ. ϑαυμάζων φησὶν, ἐπεὶ μὴ εἶδεν αὐτὸν ἐξ ἀρ- 

χῆς ςρατευσάμενον, ὅτε πτάντες ἀνήγοντο Ἕλληνες. 

257. ΠΙΚΡΟΣ ΘΕΟΙ͂Σ. ἐχϑρός. ὯΔ᾽ ἘΧΟΝΤΟΣ. οὕτως δὺ- 

ςυχοῦντος. 
260. ΑΛΔ' ΟἹ ΜΕΝ. οἱ ᾿Ατρεῖδοι. ΝΣ 

267. ΧῸ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ ΑΝΑΞ. ὁ Ὀδυσσεύς. ΑΓΡΙΩ 

ΧΑΡΑΤΓΜΑΤΙ. δήγματι" τὸ γὰρ δῆγμα τῇ ὄφεως μόνον χαράσσει" 
λέγεται γὰρ ὅτι βαλόμενος ἐν Λήμνῳ ἀναςἤἥσοωι βωμὸν Ἡρακλεῖ παρὰ 

τὸν αἰγιαλὸν, ὑπὸ ὄφεως ἐπλήγη. 

272. ἘΚ. ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΣ. τῆς ϑαλασσίας" ὅτε ἀπὸ Χρύσης ἦλ- 

ϑον εἰς Λῆμνον. ΕΚ ΠΟΛΛΟΥ͂ ΞΑΛΟΥ͂. κινήματος, τόνδ. 

4278. ΟἿ᾽ ΑΥ̓ΤΟΙ͂Σ ΤΥΧΟΙ, καταρᾶται. ΑΝΑΣΤΑΣΙ͂Ν, λέγει 
γῦν τὴν ἐξ ὕπνϑ ἔγερσιν. 

210, ΤΡΥΣΑΝΩΡ, ἢ τρύχουσα ηγορίας ὑμῶν. 
τοὺς ἀνδραςι ᾿ 254. ΚΛΈΟΣ, φήμην, 
᾿Π210. ΤΗΛΩΠΟΝ, μεγάλην, 278. ΟἿ ΑΥ̓ΤΌΙΣ ΤΥ͂ΧΟΙ. ὃ 

224. ΚΑΤΕΣΧΕΥΤ, τρροσωρμί- καταρᾶται αὐτοῖς" ἢ οἷα αὐτοῖς ἔτυ- 
φατε. χεν. ΠΟΙΑΝ Μ᾽ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ, τίνα 

234. ΤΟΥ͂ΤΟ Γ΄. ἤτοι τῆς προστ ἰξ ὕπνο ἔγεξσιν. 
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ΟΣ πουξϑϑλβα, τὸ ἀνιᾶδγαι. ΕΥ̓ΜΑΡΕΙΑΝ, δαψίλειαν, 
ἄδειαν καὶ χ, εὐκαιρίαν «ὅριακὸν “πολλήν. 

280. ΚΑΙΔΕΙ. ὴ ἔδει με ἐμαυτῷ ἐσῳρόβαι. ΤΑ ΣΥΜΦΟΡΑ, 
τὰ 

293. ΝΕΥΡΟΣΠΑΔΗΣ. ὃ ἐπισπώμενος τὴν μόν διὰ γὰρ τῶν 
θαι ἕλχετα!. ἘΞΒΛΥΟΜΗΝ, ἐπορευόμην" ἡ μρο γὰρ ἥ. μαρία 
ὃ ἡ κίνησις.. 
"800. ἌΦΑΝΤΟΝ ΦΩΣ. καλῶς ὅωΝ ἄφαντον" οὐ τλαδέτα γάρ" 

ἀλλὰ δυνάμει αὐτὸ ἔχει ἣ πέτρα. Ἢ ἀπροσδόκητον. ΟἸΚΟΥΜΈΝΗ 
ΣΤΈΓΗ, ἀντὶ τῦ, ἣ οἰκία, ἡ μετὰ πυρὸς οὖσα, καλῶς διοικεῖται. 

306. ΕἘΞΕΜΠΟΛΗΣΕΙ, τωλήσει, τπραγματεύσεται., ἔμπορεύ- 
σετω. ΞΕΝΩΣΈΤΑΙ, καταχθήσεϊαι ὡς ξένος. ΤΟΙΣΕ ΞΩΦΡΟΣΙ, 

τοῖς συνετοῖς, τοῖς εὐτυχϑσιν. 

814. ΣΩ͂ΣΑΙ Μ᾽ ἘΞ ΟἸΚΟΥ͂Σ, ἀποφέρειν με εἰς τὴν Ἰαξανα ας 

819. ΑΝΤΑΠΟΙΝΑ, ἀμοιβαῖα. 
᾿Ὅ820: ἘΟΙΚΑᾺΑ ΚΑ ΤΏ. οἷον κἀγὼ ἐξ ἴσα ἐλεῶ σε τοῖς ἀφιγμένοις 

ἐνταῦϑα" ὥσϑξερ, φησὶν, οἱ ἄλλοι ξένοι οἱ ΡΟΣ περὶ ὧν λέγεις; 
οὕτω κἀγώ δε οἰχτείρω. 

322. ἘΓῺ ΔΕ Κ᾽ΑΥ͂ΤΟΣ. κἀγὼ νῦν μάρτυς εἰμὶ τοῖς ὑπὸ σοῦ 
λεγομένοις. ὩΣ ΕἸΣ᾿ ΑΛΗΘΕΙ͂Σ. οἱ σοὶ λόγοι δηλονότι. ΚΑΚΩΝ 
ἈΝΔΡΩΝ. σερὶ τῶν ᾿Ατρειδῶν καὶ τῷ ᾿Οδυσσέως. 

327. ΘΥΜΩ ΓΈΝΟΙΤΟ. εἴϑε γένοιτό μοι ὠργισμένῳ ὅρμησις 
κατ᾽ αὐτῶν; καὶ τὴν δύναμιν. ἐνδείξ χὅγα!, ὸ τιμωρῆσωι αὐτές. 

2. ΜΌΛΙΣ Δ᾽ ΕΡΩ.. ὑπὸ τῆς ὀργῆς δηλονότι. ; 

337. ΘΕΟΥ͂ Δ᾽ ΥΠ0 ΤΟΞΕΥ͂ΤΟΣ. καὶ Ὅμηρος" (Ἰλ. Φ. 278.) 
λαιψηροῖσιν ὀλέδϑοι ᾿Απόλλωνος βελέεσσιν... 

8389. ΑΛΛ᾽ ΕΥ̓ΤΈΝΗΣ. ἀντὶ τῶ, ἀνδρέϊος,. εἴγε κοὴ γενναῖος ὁ 

3842. ΟΙΜΑᾺΙ ΜΕΝ. οἶμαι μέν σε ἱκανὸν ἔχειν κακὸν τὴν νόσον. 
845. ΑΥ̓́ΘΙΣ ΠΑΛΙ͂Ν. τὸ χ; ὅτι δὶς τὸ αὐτὸ εἶπεν, ΑΥ̓́ΘΕΣ κοὴ 

ΠΑΛΙ͂Ν. 

8354. ΟΥ̓ ΓᾺΡ ΕἸΔΟΜΗΝ. οὐκ εἶδον ζῶντα δηλονότι. 

406. ΠΑΤΌΥ, παγετᾶ. ᾿Ατρειδῶν. 
808. ΕΣΧῈ, τροσέοχε. 827. ΘΥΜΩ, ὀργῇ. ΧΕΙ͂ΡΑ, πρᾶ- 
816. ΑΔΗΦΑΓῸΝ, βρωεικήν. ξιν. 
828. ΣΥΝΤΥΧΏΝ, οὐχ᾽ ἁπλῶς 354. ΑΘΑΠΤΟΝ, ζῶντα' ζῶντα 

τυχών ἐκεῖνο γὰρ δοτικῇ συντάσσε- γδ οὐκ εἶδον. 
ται ἀλλὰ σὺν σοὶ τυχὼν τῶν κακῶν 

; χά 
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8360. ΠΙΚΡΟΝ ΣΙΓΈΤΟΝ, τϊκρὸν αὐτὸ ὃ διέγεϊᾳ ἢ τοῖ διὰ τὸν 5ά-- 

νατον τοῦ Αχθλναν ἢ διὰ τὸ γράνθησ τοῦ τόπου. μρκάμκκοιις τ ς 
ΤῊ τῷ εὐδίῳ αλῷ.. ' Ὡς 

867. ΟἹ Δ᾽ ΕἸΠΟΝ, ΟΙΜΟΙ. διὰ μέσε τὸ ΟΙΜΟΙ ἀνβνρίμς 
νός φησιν. 0: ᾿Δ Ὁ ν᾿ 

873. ΣΧΕΤΑΙΕ: πρὸς τὸν ν᾽Αγαμέμνοναι ΠΡΙΝ ΜΑΘΕΙ͂Ν 
ἘΜΟΥ͂... ἀντὶ τ, πρὶν ἐμ8 πουϑέδϑ)α), ὺ ογεῖν τὸ ἐνδόσιμον. 

378. ΗΡΑΣΞΟΝ, ἔξαλλον, κατηρώμην, πέλοι ἡγάσροιολο, ὃς 
ΔΕΈΣΣ. οὐδὲν ὕδρεως ταραλιμπάνων. ' τλυδλρι δ ξεκ 

381. Ὁ Δ᾽ ἘΝΘΑΔ' ΗΚΩΝ. ἤ τοι εἰς ὍΡΑ ΟΥ̓Κ Ἡρϑῃν 
ἩΜΕΙῚΣ.. τότε, φησὶν, ἡνίκα τὸ ᾿Αχιλλέως τρροεκινδυνγεύοιμεν!, ὁ παρῆς 

ἔνϑα ἔδει σε ππαρείνοωι" ἀλλ᾽ ἀπῆς; ὅπϑ' ἐκ ὥφειλε. ὉΠ ΠΠῸ νυ 

385. ἘΚΠΛΕΥΣΗΣ ΕΧΩΝ. λείπει τὰ ἵν ΤΗΤΩΜΈΝΟΣ; 

ἐςερημένος. 8 

380. ΚΟΥΚ ΑἸΤΙΩΜ' ἘΚΕΙ͂ΝΟΝ. οὐ μέμιφομοι: ἐμ, τοσοῦ-- 

τον τῷ ̓ Οδυσσέϊ, ὅσον τοῖς τοερὶ ᾿Αγαμέμνονα". αὐτοὶ γὰρ πάνϊων κρα- 

τοῦσιγ κοὶ ἐν αὐτοῖς. ἦν τὸ ἐμὲ τὰ ὅπλα. λαθεῖν. ΟἹ Δ᾽ ΑΚΟ- 
ΞΣΜΟΥΝΤΕΈΣ. οἱ ἄτακτα ἐργαξόμενοι, κακῶς φρονοῦντες, ὥσπερ. ὁ 
᾿Οδυσσεὺς κακῶς φρονέϊι" ὅταν γὰρ οἱ βσθνα κακῶς ἑὰς. καχῶς 

δηλονότι καὶ οἱ ὑπήκοοι, 

305. ΟΡΕΞΤΈΡΑ. ὀρεία" ἣ αὐτὴ ἐςὶ Ῥέα καὶ γῆ" ἐν δὲ τοῖς ὄρεσι 

τὰ μυςήρια αὐτῆς γίγνετα. ΠΑΜΒΩΤῚ, τπολύτροφε, ττάντας τρέ-- 
φουσα" παρὰ τὸ Ὁμηρικόν: (Ἶλ. Β. 548.) δείδωρος ἄρουρα" διὰ δὲ 
τὸ ταύτην τὴν ϑεὸν τιμᾶδγοη παρὰ Φρυξὶ, τρὸς ἀὐτὴν τὸν λόγον “σοι-- 

εἶτα. ΑΚΤΩΛΟΝ ΕΥ̓ΧΡΥ͂ΣΟΝ, Πακτωλὺς, ποταμὸς Λυδίας, 

ἔγϑα ἡ Ῥέα τιμᾶται" ν᾿ οὐδ δὲ ψήγματα ἀπὸ τοῦ Ἔμᾶλεν τοῦ ὄρους 

διὰ τοῦ Πακτωλοῦ χαξαβέῤετρη. ΣῈ ΚΑ ΚΕΙ͂. καὶ τότε σε ἐπεχα- 
λούμην, ἢ ἐπεκαλεσάμην, τιμωρήσαδγωι τοὺς περὶ ᾿Αγαμέμνονα; ὅτε 
ποροεδίδοσαν τὰ ὅπλα τοῦ ᾿Αχιλλέως" κοὴ νῦν δὲ καλῶ, ἵνα τούτους τι- 

μωρήσῃ. ὉΤῈ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ. τὸ ἑξῆς" ὅτε τὰ πατρικὰ ὅπλα παρεδί-- 
δοσαν τῷ Λαερτίθ, υἱῷ δηλονότι. ΛΕΟΝΤΩΝ ΕΦΕΔΡΕ, ἐπὶ ἅρμα- 

350, ΠΙΚΡΟΝ, διὰ τὸ ἐκεῖ τεσ 
ϑάφϑαι τὸν ᾿Αχιλλέα. 

8067. ΤΔΗΜΟΝΕΣΤΑΤΟΝ, λυ- 
φηρότατον, 

875. ΠΛΗΣΙΟΝ ΓᾺΡ ὩΝ ΚΥΎ- 
ΡΕΙ. ἔοικε μὲν ἐρκηματίζαι ὁ λόγθΘ- 

τὸ γὸ ἀληϑὼς ᾿οδυσσεὺς νῦν “σλησίον 

αὐτῶν ἐφιν ἐν τῇ Λήμνῳ" ὅμοιον καὶ ὶ τὸ 

Ο δ᾽ ΕΝΘΑΔ' ΗΚΩΝ. δηλοῖ μὲν »ὃ 
τὸ, εἰς ὀργὴν ἥκων" δηλοῖ δὲ καὶ τὸ, εἰς 
Αὔμνον ἥκων, 

3902. ΔΙΔΑΣΚΑΔΩΝ, βασιλέων 
ἢ συμβούλων, 
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τος γὰρ λεόντων ὀχεῖτοι ἡ Ῥέα. ΣΕΈΒΑΣ ὙΠΕΡΤΑΤΟΝ; ὦ Ῥέα’ ἢ 
γοητέον ἐπὶ τῶν ὅπλων. ὩΑΝΝ 

410. ΠΡΟΞΑΔΕΤΕ, συμφωνῶτε. 
421. Ὁ ΤΎΥΔΕΩΣ ΓΌΝΟΣ. σὺν ᾿Οδυσσέ γὰρ αὐτὸν ἐξέθαλε 

Διομήδης. ΣΙΣΎΦΟΥ ΛΑΕΡΤΙΟΥ͂. ἐκ Σισύφϑ γὰρ κύθσα ἣ ̓ Αντί- 
κλεια ἐγαμήϑη Λαέρτη" καὶ διὰ τοῦτό φησιν αὐτὸν ὥσπερ ττεπρᾶδϑοι, 
ἐπειδὴ Λαέρτης πολλὰ δοὺς χρήματα, ἠγάγετο τὴν ᾿Αντίκλειαν,. Τὸ 

χ δὲ, ὅτι πτάλιν Λαερτία κτη]ικὸν, ἀντὶ πορωτοτύπε ι'Λαέρτα.. 

428. ΚΑΚ᾽ ΕΞΗΡΥΚΕ. γράφεται. ΚΑ ΞΕΚΗΡΥΞΕ. 

430.. ΟΣΠΕῈΡ ΗΝ ΜΟΝΟΣ. οἱ μὲν γράφοντες ΜΌΝΟΣ, παρ᾽ 
ἱςορίαν φασίν" εἶχε γὰρ καὶ ἄλλους" οἱ δὲ ΓΌΝΟΣ, τῷ ποιητῇ ἀκο- 
λεϑοῦντες λέγεδιν. 

431. ΔΎ᾽ ΑΥ̓ΤΟΣ ΔΕΙ͂Ν ΕΛΕΞΑΣ. 'γράφετηι ΔΎ᾽ ΑΥΤΩ Δ᾽ 
ἘΞΕΔΕΙΞ.ΑΣ, δυϊκῶς. 

. 484. ΚΑΝΤΑΥΎΘ᾽. ἐν τοῖς ζῶσι. 
436. ΣΟΦΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΗΣ. σοφὸς μέν ἐς!ν, ἀλλ᾽ ἐ διόλϑ᾽ ἔς οἱ" 

αἱ γὰρ' τοιαῦτοῃ γνῶμαι καταδάλλοντοι πολλάκις. 
448. ΟΣ ΟΥ̓Κ ΑΝ ΕΙΛΕΤ᾽, ἀντὶ τοῦ, ἃ οὐκ ἤϑελέ τις. ἅπαξ. 

ἀκοῦσαι. ταῦτα πολλάκις ἔλεγε. ΜΗΔΕῚΣ ΕΩΝ, γράφετοι ἘΩΗ. 

450. ΕΤ᾽ ΟΝΤΑ ΝΙΝ. τοῦτο παρ᾿ ἱςορίαν" λέγετοι γὰρ ὑπὸ 

᾿Αχιλλέως ἀνηρῆδϑοι, καϑ᾿ ὃν χρόνον κοὴ τὴν Πενϑεσίλειαν ἀνξιλε" φο- 

γευϑείσης γὰρ ὑπὸ ᾿Αχιλλέως τῆς Πενϑεσιλείας, ὁ Θερσίτης δόρατι 
ἔπληξε τὸν ὀφθαλμὸν αὐτῆς’ διὸ ὀργιδ)εὶς ὁ ̓ Αχιλλεὺς κονδύλῳ αὐτὸν 
ἀνεῖλε" λέγεται γὰρ. καὶ μετὰ ϑάνατον ἐραδ)ῆναι αὐτῆς. 

451. ἘΠΕῚ ΟΥ̓ΔΕΠΏΩ,. συνίξησις. ἸΤΑΛΙΝΤΡΙΒΗ. τετριμ- 
μένα τοῖς κακοῖς. ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΝΤΕΣ ΕΞ ΑΔΟΥ͂. σώξουσιν ἐξ 
ΓΑδε τὲς ἐπιτρίπες ὶ δολερός. ΤΑΥ͂ΤΑ. τὰ γιγνόμενα. ΤΑ ΘΕΙ͂Α, 

ἔργα δηλονότι" νοσῶν δὲ δυσφημεῖ. 

458. ΟἸΤΑΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ. ὄρος τῆς Τραχῖνος ἡ Οἴτη. Τραχί- 

γιος δὲ ἦν Ὁ Μηλιεὺς ὃ Φιλοκτήτης. ὉΠΟΥ͂ Τ᾽ Ο ΧΕΊΡΩΝ. ὅπου ἁ 
κακὸς πολέον ἰογύει, ΧῸῺ ΔΕΙ͂ΝΟΣ ΚΡΑΤΕΙ͂. χοὴ ὁ κακὸς γικᾷ τὸν 

ἀγαϑόν. Ἡσίοδος" (Ἔργ. 193.) βλέφθαι δ᾽ ὁ κακὸς τὸν ἀρείονα φῶ-- 
᾿ ταῦ αὶ Ὅμηρος" (Ἶλ. Α.. 576.) ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ. 

408. ΠΑΡΕΔΙΔΟΣΑΝ, ἢ παρὰ τισοῦ ὁ λόγος, εἰ Ὁ, ἄκοντος Φιλοκῖητο" 
τὸ ἄλογον τὺ ἄδικον δηλοῖ, Τὸ δὲ ἑξῆς ἵν ἢ ἐνταῦϑα, ἔν τῇ Λήμνῳ. 
πσαρεδίδοσων τῷ Λαερτίε, 442. ΑἹΡΕΙ ΠΟΝΗ͂ΡΟΝ, ὡἧ φεύ- 

428. ἘΞΗΡΥ͂ΚΕ, ἐκώλυσεν, γοντα δηλονότι, 
434. ΟΔΥΣΣΕΥΣ δ᾽ ἘΣΤῚΝ ΑΥ 458. ΠΑΔΛΙΝΤΡΙΒΗ, ἐπίτριπῆα, 

᾿ΚΑΝΤΑΥΘ᾽, ἐν τοῖς ζῶσι" ἐρχημά“ 460. ΦΎΔΑΞΟΜΑΙ, ὡς κακῶς, 
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368, ΜΕΤΑΣΨῬΗΣΈΙΑΝ, ἀπαλλάξειαν. ΕἸΚΗ͂, διδῷ, ϑυγχῶ- ; 

ρήσῃ. 
473. ΜΑ͂ΛΛΟΝ Η ἸἨὙΓΥΘΕΝ. ΜΝ ἐκ τᾶ ὑραν μῳς, μὴ ἐξ 

ἀπόπῖϑ, ἤ' ἤγεν μᾶκρόϑεν, τὸν τ΄ Ὗοῦν περιμένειν. 
"478. ΟΣΞΟΙ͂ΣΙ Τ᾿ ΕἘΞΗΚΟΥΞΑΣ. κακοῖς δηλονότι. ΕΝ ΠᾺΡ- 
ΕΡΓΏ. οἷον, οὐκ ἐν τετι μένῳ μέρει τῆς νεὼς, ἀλλ᾽ ὅπη βούλει" δηλοῖ 
νῶν ταῦτα ἔν τοῖς ἑξῆς. 

. ὉΜῺΣ ΔΕ ΤΛΗΘΙ. ὅμας δὲ σῶσόν με, ἡ ἀἐφόρυννννΣ ὅτι τοῖς 
εὐγενέσι τὸ αἰοχρὸν ἐχϑοόν ἐ ἐξι, αὶ τὸ χάλὸν ἔνδοξον. 

488. ΕΞ ΑΝΥΛΙΑΝ, ΕΣ ΠΡΩΡΆΝ. τὸ ἘΝ ΠΑΡΕΡΓΩ, ὅπερ 

πορϑείρηχε, τὅτο γῦὺν ἐνεφάνισε. 

402. ΑΚΡΑΤΩΡ, ἀϑενὴς, κρατῶν, ἐμαυτοῦ μὴ ἐπα δοδα 

4905. ΧΑΛΚΩΔΟΝΤΟΣ. καὶ Ὅμηρος" (Ἰλ. Β. 541.) 

Χαλκωδοντιάδης, μεγαϑύμιον. ἀρχὸς. ̓ Αθάντων.. 

409. ΟΝ ΔΗ ΠΑΛΑΤΙ ΑΝ. δὲ ὃν δὴ σρὸ πολλοῦ᾽ χρόνου. ηὔλα- 
θήϑην, μὴ τεϑνηκὼς ἧ. ΤΟΙ͂Σ ἸΚΜΈΝΟΙΣ. ἀντὶ τῷ, διὰ τῶν. ἱκμέ- 
γων, ἢ ἀφιγμένων ἐνταῦϑα; καὶ πέκορευμένανι 

507. ΣῪ ΣΩ͂ΣΟΝ. σῶσόν με, γιγνώσκων τὰ ἀνλρόπινα πράγε-᾿ 
μάτω μεταδαλλόμενα. 

δ᾽΄ᾳ4. ΔΎΣΟΙΣΤΩΝ, ἀφοῤῥήτων, δυσυπομονήτων. 

518. ΤῸ ΚΕΙΝΩΝ ΚΑΚΟΝ. τὸ ἐκάνες λυπῶν, τούτῳ κέρδος καὶ 
εἰφύλειαν μεταποιῶν. Ἢ τὸ κακὸν τὸ ἀπὸ τῶν ᾿Ἀὐράθην μετατιδϑέ- 
μενος τῷ Φιλοκτήτῃ. οἷον εἰς ἀνγαϑὺν μεταποιῶν, κ μεταδάλλων, καὶ 
ἐπανορϑῶν" λέγει γὰρ, ὅτι βοηθήσω αὐτῷ, ἵνα ἐκείνας λυπήσω, ἐπᾶνορ- 

ϑῶν αὐτῷ συμφορὰν, τὴν ὑπὸ τῶν ᾿Ατρειδῶν γεγονυῖαν. 

τ 581. ΑΛΛ᾽ ΑΙΣΧΡΑ͂ ΜΕΝΤΟΙ. ἀλλ᾽ αἰορρόν ἐςιν ἐνδεές ἐρόν σου 

εἶνοή με ἐν τῷ βοηϑὲϊν τοῖς φίλοι. Ἢ οὕτως" αἰσχρόν ἔφιν, εἰ ἐνδεές ε- 

ρύν, σοὺ διωτεϑήσομιοι «περὶ τὴν εἰς τοὺς ξένας εὐεργεσίαν" οὐ τσαραιτή- 

σόμαι οὖν. 
585. ΠῺΣΞ ΑΝ ΎΜΙΝ. σῶς ἂν ἀποδοίην τὰς εὐεργεσίας ὑμῖν, ὡς 

ἐφιλήσατέμε; Ἢ Φῶς ἂν τῷ ἔργῳ εὖ πράξαιμι καὶ τῷ λόγῳ ὑμῖν; 
ΠΡΟΣΚΥΣΑΝΤΕΈΣΣ. ἀσπασάμενοι τὴν ἑςίαν. ΑΟἸΚΘΙΝ, δύσοικον, 

ὥσπερ ἀτυχὴς; ὁ δυσυχής. ΕΥ̓ΚΑΡΔΙΘΣ, 'καρϊερικός. ΘΕΜΑῈ ΓᾺΡ. 

473. ἘΞ ἈΠΟΠΤΟΎ, μακρόϑεν 500. ΒΕΒΗΚΟΙ͂, τεϑνήκοι. 
τῆς ϑαλάσσης. 508. ΤΑ͂ ΤΩ͂Ν ΔΙΑΚΟΝΏΝ. 

4ζ80. ΦΟΡΗΜΆΤΟΣ, βάρες. ἀντὶ τῷ, οἱ διάκονοι. ᾿ 
483. ΟΝΕΙΔΟΣ, φήμη. 515. ΟΣΣᾺ ΤΥ͂ΧΟΙ, ὅσων τύχοι. 
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ἐγὼ γὰρ ὑπολαμβάνω, μηδένα ἄλλον τὴν ϑέαν τῶν ἐνθάδε ἐνεγκεῖν» 
πόσῳ μᾶλλον τὴν οἴκησιν ; 

45. ΣΤΕΡΓΕΙ͂Ν ΤΑΔΕ. γράφεται ΣΤΕΡΓΕΙ͂Ν ΚΑΚΑ. 
540. ἘΜΠΟΡΟΣ. οὗτος ὁ ἔμπορος διαπέπλαςαι) ὑπὸ ᾿Οδυσσέως, 

εδάζελορος, Δράγμασαξῆρ, εἰωθὼς τοῖς Ἕλνχσι τὰ ἜΡΟΝ Σ. 

ἔοικε δὲ γὰ ὡς οἴνα διατυπούμενος τραγματευτής. Ὁ 
552. ΔΟΞΑΖΩΝ ΜΕΝ ΟΥ̓. ἀντὶ κοΐο οὐκ ἐπείσηδερ. ἐλϑὼν. ἐν- 

ταῦνα, ἀλλὰ «λέων ἐπὶ τὴν “Φατρίδα, ὥ ὥρμησοῖς οὐκ δἰόμαιος,, φγὶν 
συντεύξεδϑαι, κατὰ τύχην δέ. 

555. ΕΥ̓ΒΟΈΡΥΝ ΠΕΠΑΡΗΘΟΝ. Πεπάρηϑορ, ἥμορ τῆς ᾿ΑξΞ 

τικῆς, νὰ μία τῶν Κυκλάδων γήσων. 

559. ΠΡΟΣΤΥΧΟΝΤΙ ΤΩΝ ΙΣΏΩΝ. ἀντὶ τῶ, εὑρόντι ΠΝ σοὺς ὦ 

ναύτας τοὺς ἐμοὶ ἴσας, τὸς τὴν αὐτήν μοι τέχνην μεϊερχομένες. Ἢ τῶν 

ἴσων, ἀντὶ τῇ, ἐκ τῶν ἴσων" παραλέλειπῖδῃ γὰρ ἣ ἐξ. 
5608. ΕἘΞΑΡΓΟΥΜΕΝΑ.. ἀναβολὴν ἔχοντα. ; 
δ64. ΑΛΛ᾽ Η ΧΑΡΙ͂Σ. ἔςξαι σοὶ χάρις τῆς πορομηϑείας ὕςερον. 
508. νρτ κυ, ἀφανεῖς. ΘΗΣΕΩΣ ΚΟΡΟΙ. ᾿Ακάμας καὶ 

Δημοφῶν, ὧν οὐ μέμνηται Ὅβηροιν 
δ86. ΔΙΕΜΠΟΛΑ. λάϑρα ἀπατᾷ. 

689. ΜΗ ΜῈ ΔΙΑΒΑΛΗΣ. μὴ διαβάλῳς με, τὸς τῷ τῶν 
Ἑλλήνων ςρατῷ" πολλὰ γὰρ. εὐεργετήϑην παρ᾽ αὐτῶν, ἀντευεργετῶν 

αὐτὸς, ὡς δύναται πένης εὐεργετεῖν, δηλονότι ὑπηρετῶν. έγεται δὲ τὸ 
πάσχειν ἡὶ᾿ ἐπὶ ἀγαϑ)οῦ, 

506. ΟΡΑ ΤΙ ΠΟΙΕΙΞ ΠΑῚ. ΞΚΘΠΩ, ΚΑ ΤΩ ΠΑΛΑΙ. 

ταῦτα πλαγίως νοητέον. [ 

508. ΞΕ; ΘΗΕΞΟΜΑῚΙ ΤΩ͂ΝΔ᾽ ΑἸΤΊΟΝ. αἴτιόν σε ποιήσω: τῶν 

πρρατϊομένων. ΠΌΙΟΥ ΔΕΓΩΝ. «ποιοῦ με αἴτιον, ὧν μέλλεις λέγειν. 
600. ΑΝΔΡῈ; ΤΩΔ᾽, οὗτοι οἱ ἄνδρες, οὔστινας ἀκόεις. ΕῈ ΜΕΝ, 

ὄντως δή. ΘΑΤΕΡΟΥ͂, ἤγεν τοῦ Διομήδες" εὐτολμότερος γᾶρ' ἦν εἰς 

τὸ δρᾶσαι. ; 

607. ΤΙΝΟΣ Δ' ΑΈΡΕΙΔΑΙ. τὸ ἑξῆς" τίνος. δὲ σράγματος χάριν 
διὰ τοσούτου χρόνε οἱ ᾿Ατρέϊδαι. ἐπεςράφησαν τὸ φροντίδα. ἐποιήσαντο τὰ 
Φιλοκτήτε, τὸ πάλαι ἐξ αὐτῶν ἀποδληϑέντος ; 

616. Θ᾽ΤΑΝΤ᾽ ΑΚΟΥΩΝ ΑΥΣΧΡΑ. ὁ ὑπὸ πάντων ὑθριξόμενος. 

568. ΦΡΟΥΔΟΙ, ἀφανεῖς, ἀρυπῆοί, τὦ τὸ ΤΟΝΔΕ ἐκχημάτισαιν" ἤτον; τὸν 
575. ΑΥ̓ΤΑΓΓΈΛΟΣ, ἀφ᾽ ἕαυτὸ παρισάμενον Φιλοκτήτην. 

ἄγγελος. ; - δ806, ΔΙΕΜΠΟΔΑ, «πωλεῖ, 
8790. ΠΡῸΣ ΠΟΙ͂ΟΝ ΑΝ ΤΌΝΔ᾽. ΤῊΝ ΐ 
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6ι1ι8. ΘΗΡΑΝ ΚΑΛΗΝ. οὐχλδελῶς ὦ εἶπε τὴν δή καλήν" ἀλλὰ. 
ἰ διὰ τὴν πόρϑησιν τῆς ᾿1λίβ᾽ αὐτὸς γὰρ ὁ Ἕλενος ἕ ἑρμηνεύει. τὸν τρόπον 

τῆς σοῤνὙήσεως. 

625. ΔΗΛΏΣΕΙΝ, δείξειν. ΕΦΕΙΤΟ, ὑ ὑπέογετο, πο γάλων: 
682. ΣΤΈΛΕΙΝ, «πέμψειν. ΩΣΠΕΡ ΟὙΚΕΙΝΟΥ ΠΑΤῊΡ. 

ὁ Σίσυφος" μέλλων γὰρ τελευτᾷν, πσαρήγγειλε τῇ γυναικὶ αὑτοῦ, ἄτα- 

φον καταλιπεῖν αὐτόν" καὶ κατελϑὼν εἰς “Αδὲ τῶν γέ νενομισμένων μὴ 

τυχὼν, κατηγόρησε τῆς γυναικὸς στωρὰ τῷ ᾿ΑἸδωνέϊ: ἠξίθ. τε ἀνελϑεῖν 

αὶ τὴν γυναῖκα τιμωρήσαδγα!" ἀνελθὼν δὲ οὐκ ἔτι ὑπέςρεψεν, ἕως μετ᾽ 
ἀνάγκης κατήλϑεν" ἐκ τπσατρὸς οὖν ρος; ἀχὸ δ ̓ Οδυσσεύς. 

637. ΟΥ̓ΚΟΥ͂Ν. ἀποφατικῶς ἢ οπμνγμμῆν: 

θ40.. ΘΑΞΞΟΝ ἈΝ ΤΗΣ. τάχιον ἂν ταειδλείην τῇ ἐχίδν, ἢ ἢ τῷ 

᾿Οδυσσεῖ. - 

6045. ΟΡΙΖΕΙ, ἜΝ Η ΤΟΙ ΚΑΙΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΗ. τὸ ἐγ- 

καίρως σπεδάξειν, ἀνάπαυλαν. ἄγει ὕςερον.: 

648. ΠΝΕΥ͂ΜΑ ΤΟΎΚ ΠΡΩΡΑΣ ΑΤῊ. ἤγεν ἐπὰν τούσηται 

ὁ ἄνεμος ἐναντιούμενος ἡμῖν, ἘΝΑΝΤ ἸΟΣΤΑΤΕΙ, ἐναντίον πνέει. 

6δι1. ΟΥ̓Κ, ΑΛΛΑ. μὴ εὐλαδηϑῇς. φησί" κἀκείνοις γὰρ τὰ πνεύ-- 
ματα ταῦτα ἐναντία" ἀντὶ τοῦ, τὰ ἡμᾶς ἐπέχοντα, κἀκείνους ἐπέχει. 

652. ΟΥ̓Κ ΕΣΤῚ ΛΗΣΤΑΙ͂Σ. τοῖς γὰρ ἐλ ψὰς οὐκ ἔςιν ἐν- 
ἀντίος ἄνεμος" ἐν τῇ φυχύσῳ γὲν μᾶλλον ἰογύδσι. ὁ 

657. ΤΙ ΤΟΥΘ΄. τί ἔχεις, ὅπερ ἣ ἐμὴ ναῦς οὐκ ἔχει ; ἀντὶ τοῦ,΄. 

οὐδὲν ἡμῖν λείπει. 
659. ΚΟΙΜΩ, καταχοιμίξζω, πτραὔνω. 
662. ΠΑΡΕΡΡΥΉΚΕΝ, πιαραπέπτωχε. 

6γ4. ΟΣ ΤΩΝ ΕἘΜΩΝ ΕΧΘΡΩΝ. ὃς ἐποίησάς με τῶν ἐχϑρῶν 

ὑπερέχειν, ὄντα αὐτῶν ἐλάτϊονα. ΚΑῚ ΔΌΝΤΙ ΔΟΥ͂ΝΑΙ. ἀντὶ τοῦ, 
ἀποδοῦναί μοι τῷ δόντι σοι. ΕΥ̓ΕΡΓΕΤΩΝ ΓᾺΡ. αὐτὸς γὰρ ὑφῆψε 
τὴν πυρὰν τῷ Ηρακλεῖ. 

686. ΛΟΓῺ ΜῈΝ ΕΞΗΚΟΥ͂ΣΑ. λόγῳ μὲν ἀκούω, φησὶ, τὸ τῇ 
Ἰξίονος ὠὐϑο,ν ὅτι τροχάϑετοι" οὐ μέν τοι ἑώρακα μείξονα τῆς Φι- 

λοκτήτο νόσον. ΤΌΝ ΠΈΛΑΤΑΝ ΛΕΚΤΡΩΝ. τὸν βεληϑέντα ἐπι- 
βῆναι τῇ εὐνῇ τῷ Διός" ἢ τὸν πειράσαι βεληϑέντα τὴν ὁμόλεκτρον τοῦ 

Διὸς Ἥραν, ὃν ἔδησεν ὁ Ζεύς. ΚΑΤ᾽ ΑΜΠΥΚΑ ΔΡΟΜΆΔΑ ΔΕ- 

627. ΚΑΙ ΤΟΥΤΩΝ, τὸ ἑξῆς" 648. ΑΤΗ͂, “πέση, ϑραυδδη, υς 
κ᾿, τότων μὴ τυχὼν ἰφεϊτο “Ὁ, ὑπέοχετο 677. ΔΟΥ͂ΝΑΙ, ᾿ἀκοδῶναι. κα α- 
ΓΥῚ ϑέλοντι τὸ κάρα τέμνειν... ἘΠΕΥΞΑΣΘΑΙ, καυχήσαδιαις- 

6036, ΣΥΜΦΕΡΟΙ, συνενέγκοι, 
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ΣΜΙΟΝ.. κατὰ τρόχον τὸν περιφερόμενον ἐν τῷ δρόμῳ δεδεμένον. 
ΜΟΙ͂ΡΑ ΕΧΘΙΟΝΙ. τύχῃ; δυςυχίᾳ ςυγερωτέρᾳ, ἐλεεινοτέρᾳ. ΝΟ - 

ΣΦΙΣΑΣ, ἀποςερήσας. ΕΝ ΓΣΞΟΙ͂Σ, ἐν δικαίοις. ἜΟΔΕ ΘΑΥΜ’᾽ 
ἜΧΕΙ ΜΕ, ϑαυμάξω. πτῶς ὑπέμεινεν, ἀεὶ κλυξομένην κύμασιν ἔχων 
καταγωγὴν, καὶ ἔρημον παντάπασιν. ΑΝ ΦΙΠΛΉΚΤΩΝ, ἑκατέρω- 

δὲν σλητίόντων" τὰ γὰρ κύματα κλύξοντοι κατ᾽ ἀμφοτέραν ὄχϑην τῆς 

ϑαλάσσης. 

701. ΓΝ’ ΑΥ̓ΤΟΣ.. ὅπου αὐτὸς. μόνος ἦν, ὑπὸ ἀνέμων βαχλόμενος, 
ἢ πρὸς ἄνεμον τετραμμένος. ΒΑΣΙΝ, πόδα. ΟΥ̓ΔΕ ΤΙΝ᾽ ΕΓΧΩ- 
ΡΩΝ ΚΑΚΟΓΕΙΤΟΝΑ. ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἙΧΩΝ, οὐ μόνον ὅπου κα- 
λὸν οὐκ εἶχε γείτονα, ἀλλὰ οὐδὲ κακὸν, τσαρ᾿ οὗ ἀμοιβαῖον. λόγον ςενά- 

ξων ἀκούσεται. Τὸ δὲ ἑξῆς οὕτω δεῖ λαθεῖν" οὐδέ τινα ἐγχώρων ἔχων, 
παρ᾿ ᾧ δὴ τὸν κακὸν γείτονα, τὸν αἱματηρὸν ςόνον; ἀποκχαύσειε" τὸ 
ΚΑΚΟΓΕΙΤΟΝΑ γὰρ οὐ Ὡρὸς τοὺς ἐνοικοῦντας" ἀλλ᾽ εἴπερ τις ἐτύ- 

'χανεν αὐτῷ συνοικῶν, ὁ τούτε ςόνος κακογείτων ἂν ἦν ἐκείνῳ. ᾿ΑΝΤΙ- 

ΤΥΠΟΝ, ἀμοιξαῖον. ΟΥ̓Δ᾽ ΟΣ ΤΑΝ ΘΕΡΜΟΤΑΤΑΝ. καϊὰ συν- 

ἐκδοχὴν τὸ ἘΧΩΝ., οὐδ᾽ ἔ ἔχων τινὰ, ὃς τὴν ϑερρρεάαρ, ὶ αὶ ἀγρίαν ΑἹ- 

ΜΑΔΑ, τὴν τοῦ αἵρατος ῥύσιν ἀναδιδομένην ἐκ τῶν ἑλκῶν. τοῦ ϑηρο- 

δήκτϑ ποδὸς, ἠπίοις φύλλοις κατευνάσειεν, εἴ τις ἐμπέσοι. ΑΙΜΑΔΑ 

ΚΗΚΙΟΜΈΝΑΝ ἙΛΚΕΩΝ. παρὰ τὸ (Ἶλ. Η. 262.) μέλαν δ᾽ 
ἀνεκήκιεν αἷμα. ΦΎΛΛΟΙΣ ΚΑΤΕΥΝΑΣΕΊΙΕΝ. ἀντὶ τοῦ, ὅλως ἐκ 
ἔχων ἐδὲ ὅςις ἕλοι φύλλον αὐτῷ ἐκ τῆς γῆς, ἣ ὄρνιν τοξευϑέντα ὑπὸ Φι- 
λοχτήτϑ, καὶ σεσόντα εἰς τὴν γῆν. ΕἸΛΥΟΜΕΝΟΣ, κυλιόμενος, χερ- 
σὶν ἐπερειδόμενος, χὰ ἕλκων τὰ σκέλη, ὡς νήπιος παῖς ἄνευ τιβήνης τεῖρα- 
ποδηδὺν βαδίζων, ὡς αὐτὸς ἐν τοῖς ἀνωτέρω" (202.) 

τρὸς δὲ τοῦδ᾽ ὅ μοι βάλοι 
Νευροσπαδὴς ἄτρακτος, αὐτὸς ἂν τάλας 

Εἰλυόμην δύςηνος ἐξέλκων πόδα. 

τὸ δὲ ἑξῆς" τότε γὰρ ἡνίκα ἐξανίησι δακέϑυμος ἄτα, ἕρπει πόρον ἄλ- 
λοτ᾽ ἄλλον, εἰλυόμενος, ὥσπερ παῖς ἄνευ φίλης τιθήνης ὑπάρχων. ΟΘῈΝ 
ΕὙΥ̓ΜΑΡΕΙΑ. ὅπου εὐμαρές ἐςιν αὐτῷ ἀπιένοι. ἘΞΑΝΙΗΣΙ͂Ν, ἐνδί- 
ὃωσι. ΑΤΑ. ἡ γόσος. ι ὶ 

688. ΑΜΠΥΚΑ ΔΡΟΜΑΔΑ, 
“τροχὸν περιφερόμενον. 

604. ΟΥ̓́Τ᾽ ΕΡΞΑΣ ΤΙΝ᾽, βλα- 
ξερὸν δηλονότι. 

605, ΙΣΟΣ, δίκαιος. 
701. ΠΡΟΣΟΥ͂ΡΟΣ, κάτοικος" ᾿ 

ὑπ ἀνέμων βαλλόμενος" ἢ πρὸς ἄνεμον 

τετραμμένος. 
704. ΒΑΡΥΒΡΩΤ᾽, τὸν ἐϑέοντα 

βαρέως τὸ σῶμα αὐτῶ. 
707. ΑΙΜΑΔΑ ΚΗΚΙΟΌΜΕΝΑΝ, 

τὸ αἷμα ἀναδὶιδόμινον. 
710. ΦΟΡΒΑΔΟΣ, τῆς πάντας 

τρεφούσης. 
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717. ΤᾺΣ ΣΠΟΡΟΝ. σῖτον. ΤΩΝ ΝΕΜΟΜΕΣΞΣΘΑ. τοτέςι, 

᾿ ἀφ᾽ ὧν τρεφόμεδα" οὐ φορθὰν ἱερᾶς γᾶς σπόρον αἴρων, οὐκ ἄλλο ὃ γε-: 

μόμεδδα ἄνδρες ἀλφηςοή" τετέςιν οὐ Δημήητριακὸν καρπὸν, οὐδέ τι τῆς 

συνήδους ἀνδρώπων διαίτης, ἀλλὰ διὰ τῶν «πτηνῶν ὀϊςῶν, τὴν διὰ τῶν 

ὀρνέων τροφήν. ὩΚΎΒΟΛΩΝ ΤΟΞΩΝ, π]ερωτῶν τόξων" ἤτοι -λὴν 
εἴ πὸ τοῖς πῖηνοῖς βέλεσιν ἐξ ὠκυδύλων τόξων ἀνύσῃ φορθήν. ΠΤΗ- 
ΝΩ͂Ν. τοτέςιν ὀρνέων" λείπει δὲ ἣ ἀπὸ, ἵν᾿ ἧ, ἀπὸ τῶν πἸηνῶν. ΟΙΝΟ- 
ΧΥΎΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ ΗΣΘΗ. τετέςιν, οἴνου, τοεριφραςικῶς, ἔνε- 
πλήδϑη, ἢ οὐδὲ οἴνα μετείληφε: ΣΤΑΤΟΝ ΕΓΣ ὙΔΩΡ. τὸ ἐξ ὄμν 
συνεςηκὸς ὕδωρ, ἢ πηγαῖον, ἢ λιμναῖον" “αὴὰ τὸ ἼΩΝ ὸ μὴ ὑπὸ 

ἀνέμων κινεϊδδαι. ΠΡΟΞΕΝΩΜΑ. ἑαυτὸν ἐκίνει, ἤγον ἐπορεύετο. 

727. ἩΤΑΙΔῸΣΞ ὙΠΑΝΤΗΣΆΑΣ. τυχὼν ΝεοπϊολέμΘ. ΕΥ̓ΔΑΙ- 
ΜΩΝ ΑΝΥΣΕΙ, εὐδαιμονήσεϊ" τὸ ἑξῆς" εὐδαίμων καὶ μέγας ἀνύσει. 

ΚΑῚ ΜΕΓᾺΣ ΕΚ ΚΕΙΝΩΝ. λείπει ἔςξοι!" τῶν κακῶν δηλονότι. 
ΠΆΤΡΟΑΝ ΠΡῸΣ ΑὙΥ̓ΛΆΝ. εἰς τὴν πατρίδα. ΜΗΛΙΆΑΔΩΝ 
ΝΥ͂ΜΦΑΝ. περὶ τὴν ἘΝ γὰρ οἱ Μηλιεῖς. ΤΝ Ὁ ΧΑΛΚΑΣ- 
ΤΙΣ. ὅπα ὁ ἐκϑεωϑεὶς ἀνὴρ πεελάζεται πᾶσι ϑεοῖς" λέγει δὲ τὸν Ἢ - 

ρακλέα. ΠΑΜΦΆΗΣ. ἐπιφαίνεται λαμπρὸς ὧν, ὡς τοῦρ. 

γ86. ΤΙ ΔΗ͂ ΠΟΘ᾽ ΩΔΕ,. τοῦτό φησιν, ὁρῶν τῇ νόσῳ «τλητῖόμε- 
γον, ὦ σιωπῶντα. ; 

738. ΑΔ. ἈΔΑ. ἐνοχλεῖ, τῷ Φιλόκτήη ἡ συνήϑης νόσος" ϑέλει δὲ 

κρατῆσαι ἑαυτῶ, διὸ τοροσποιεῖται, ὅταν λέγῃ, ΑΔΛ᾽ ΑΡΤῚ ΚΟΥΦΙ- 
ΖΕῚΝ ΔΟΚΩ. 

γ48. ΤΏ, ΘΕΟΙ. ὁ Φιλοκτήτης διὰ τὴν εἰς οἶκον ἀνακομιδὴν, ἀπα- 
γορεύει τὰς γιγνομένας ὀδύνας, καὶ λέγει 12 ΘΕΟΙ, ὡς χαίρων διὰ τὸν 
ΝΝεοπΊόλεμον" οὐ δύναται δὲ ἀληϑῶς. 

746. Α Α. Α.Α. ἀναςενάξει λοιπὸν, τῆς νόσϑ πλεοναζούσης. 
748. ΕΝ ΚΑΚΟ ΔῈ Τῷ. ἀντὶ τοῦ, ἔοικάς μοι ὀδυνᾶδνοι. 
752. ΒΡΥΧΟΜΑΙ, ἐδϑίομοι, καταναλίσκομα. ΑΠΑΜΗ͂ΞΟΝ, 

ϑέρισον, κόψον. 
750. ἸΥΓΗΝ. ὀξεῖαν βοήν. ΟἾΣΘ᾽ Ω ΤΈΚΝΟΝ. βούλεται εἰ- 

πεῖν τὴν εἰς οἶκον ἀνακομιδὴν, ἐν νῷ λαμθάνων, μή πως καταλείψει αὐ- 
τὸν ὁ ΝΝεοπήόλεμος" οὐ λέγει δὲ διὰ τὸ σᾶϑος. 

767. ΤΟΎΠΙΣΞΑΤΓΜΑ. ἡ ἐπείσοδος, ἡ ἡ τροδϑήκη: 
77 1. ΠΛΑΝΟΙ͂Σ, ὑδοιπορίαις" ἥκει ἡ νόσος, ἴσως ὅτε ἐκορέδϑη πλα- 

γωμένη" ὡς ἐπὶ δηρὸς δὲ “ποιεῖται τὸν λόγον. 

ὌΨ-- 

718. ΑΙΡΩΝ; λαμβάνων. 721. ΑΝΎΣΕΙΕ, σεριπονήσωιτο. 
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777. ἩΤΟΥ͂, ἠξίωσας, ἥτεις. ἘῺΣ ΑΝΉΗ.. ἐνδῷ. ΞΩΖ᾽ ΑΥ̓ΤΑ 

ΚΑῚ ΦΥΛΑΣΙΞΕ, φύλασσε, φησὶν, αὐτὰ τὰ τόξα" ἅμα γὰρ τῷ πάθει. 
τούτῳ ὕπνος μοὶ ἐπέρχεται, καὶ ὅτω πταὔομαι τῆς νόσε. ΟΥ̓Κ ΕΣΤῚ 
ΛΗΞΑΙῚΙ͂. οὐκ ἔς, τῆς ὀδύνης πταύσιαδδοι πορύτερον, πορὶν κοιμηϑῆναι. 
ΜΟΛΏΣ᾽ ἘΚΕΙ͂ΝΟΙ. οἱ περὶ ᾿Οδυσσέα. ψιμήται κά ὐφμδα ἱκέ- 

τὴν. 
780. ΤΟΝ ΦΘΟΝΟΝ ΔῈ ΠΡΟΞΚΥΞΟΝ. ἱλάσκου τὸν φϑόνω, 

ὥς: αὐτὰ μὴ γενέδνοι σοι ποολύςονα, πικρὰ, κοὶ αἴτια κακῶν. ΜΗΔ’ 

ὈΠΩΣ:. μηδ᾽ ὁμοίως ἐμοὶ καὶ τῷ Ἡρακλεῖ... 

7907. ΚΗΉΚΙΟΝ ΑΙΜΑ. ἀναῤῥέον, ἀναδιδόμενον. Ὅμηρος" (ἸλΨ. 

507.) πολὺς δ᾽ ἀνεκήκιεν ἱδοώς. Ὁ ΞΕΝΕ; ΚΕΦΑΛΛΗΝ. ὦ ̓ Οδυσ- 

σεῦ. ΤΡΕΦΟΊΤΕ,. λάθοιτε ἀντ᾽ ἐμ8. ΤΩ, ΛΗΉΜΝΙΩ ΤΩΔ᾿ ἈΝΑ- 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΩ, ΠΥ͂ΡΙ. παρακαλᾶντι" ἐν γὰρ Λήμνῳ ἐργαξήριον τῷ 
Ἡφαίςε, ἔνϑα καὶ κρατῆρες συρός. ΚΑ ΤῺ ΤΟΙ ΠΌΤΕ, ὅτε τὴν 

πυρὰν τῷ Ἣρακλέες ἀνῆψα. ΤΟΥ͂Τ᾽ ΕΠΗΞΊΙΩΣΑ ΔΡΑΝ. τὸ καῖα- 

καῦσωμ. ΤΙ ΞΙΤΓΑΣ, λαξὼν γὰρ τὰ τόξα ὁ Πύῤῥος, είναι ἀπο- 
ρῶν τί ἄρα ποιήσειεν. 

827. ΣΟΥ ΜΟΛΕΙ͂Ν ΑΤΕῈΡ, πρὸς τὴν ὑπόϑεσιν καὶ τοῦτό φησι, 
διὰ τὸ τὸν χρησμὸν εἶναι, μηδέτερον αὐτῶν μόνον πτορϑήσειν τὸ Ἴλιον. 

880. ἘΚΕΙ͂ΣΕ ΝΥΝ Μ᾽ ἘΚΕΙ͂ΣΕ. διὰ τούτων ἔοικεν ὁ Φιλο- 
χτήτης «ὐἀραφρονεῖν ὑπὸ τῆς γόσε. ΤΙ ΒΑΡΜΌΜΕΝ τί ἐκτὸς 
φρενῶν γέγονας : Η 

το ΤΙ ΔΗ ΠΛΕΟΝ ΦΡΟΝΕΙ͂Σ. ἀντὶ τοῦ, ὠρελιμώτερον ἐμϑ. 
. ΟΥ̓Κ ἘΤ᾽ ΟΡΘΟΥΞΘᾺΙ Ν’ ἘΛ. εἰπὼν ταῦτα ὁ Φιλὸς 

χτήτης ἐκοιμήϑη. 

842. ΤῸΝ ΑΝΔΡ᾽ ΕΟΙΚΕΝ, ἔοικεν ὁ ὕπνος τὸν ἄρα οὐχ εἰς 
μακρὰν καταλήψεσθαι. ὙΠΤΙΑΖΈΤΑΙ, κλίνεται, ἢ ὀπίσω ῥίπτετοι. 

ΜΕΛΑΙ͂ΝΑ Τ᾽ ΑΚΡΟΥ͂. νεῦρον ῥαγὲν ἀπὸ τῇ ἄκρε «ποδὸς αἷμα 
ἀνίησιν. ; 

848. ΥΠΝῈ Δ’ ἈΛΓΙΕΩΝ. ἀπὸ κοινδ τὸ ΑΔΑΗ͂Σ, ἥγεν ἄπειρε. 
ἘΥΑΉΣ, εὔπνες. ἘΥΑΙΩ͂Ν, εὐμενὴς; καλῶς ἄγων ἡμῖν τὸν αἰῶνα. 
ὈΜΜΑΣῚ Δ᾽ ΑΝΤΈΧΟΙΣ. κάτεχε, φησὶ, τὸ ὁρατικὸν, ὅπερ γῦν ἥ- 
ΡΩΝ κοὴ δαξδται τῇ τῷ ὕπνε γὼ τὴν τοιαύτην δὲ ̓ αἴγλην, ἥ ἥ τὶς 

γῦν τέταται. ἀντέχοις τοῖς ὄμμασι, ἤτοι ἐναντιωϑείης τοῖς ὄμμασι τοῦ 
Φιλοκτήτα, κοὶ μὴ ἐάσῃς αὐτὸν βλέψαι νῦν. Ἢ ΑἸΓΛΗΝ λέγει τὸν 
ὕπνον, τὸν γενόμενον αὐτῷ παραχρῆμα, ὅς ἐςιν αὐτῷ αἴγλη κοὴ φῶς, 

827. ΣΟΥ͂ ΜΟΔΕΙΝ ΑΤΕΡ. ἐρκημάτιγαι, 
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ἀπαλλάτίων τῶν ὀδυνῶν. ΟΡΑ ΠΟΥ͂ ΞΣΤΑΣΗ. ποῦ ςήσῃ τῆξ γνώ- 
μης» ποίας γνώμης κρατήσεις. ΤΑἸΝΤ ΕΥ̓́ΘΕΝ. τὰ μετὰ ταῦτα. 

ΠΩΣ ΟΡΑΣΣ ΦΡΟΝΤΙΔΟΣ. ἀντὶ τᾷ, ἐννοεῖς; ΚΑΙΡΟΣ ΤΟΙ 
ΠΑΝΤΩΝ. ἐπεὶ ἡ μετὰ εὐκαιρίας σύνεσις, ππολλῶν ἐπικράτειαν ἐν 

ἑτοίμῳ καρποῦτοη. ῳὉ δὲ νοῦς" ὁ καιρὸς ἐκεῖνος ὁ εὐκαίρως ἐπιμελούς- 

᾿ΠΜένος πολλοῖς εὐδοξίαν σύνεγγυς τεαρέχει. ΠΑΡΑΠΟΔΑ, πλησίον. 

ΑΡΝΥ͂ΤΑΙ, ἀποφέρεται. 
861. ΤΉΝΔ᾽ ΑΛΙΩΣ ἘΧΟΜΕΝ. τὴν ῥόδον τῶν τόξων μάτην 

ἔχομεν, χωρὶς τοῦ Φυλομοήτον πλέοντες. ΚΟΜΠΕΙΝ .Δδ᾽ ἘΣΤ᾽ 

ΑΤΈΛΗ. τὸ δὲ ἐννοεῖν καὶ ἐπαγγέλλεδθοι ἀτέλεςα ψευδμανν, αἰχρὸν 
ὄνειδος. 

866. ΒΑΙΑΝ ΜΟΙ͂. μικρὰ κοὴ ἠρέμα μοι, φησὶ, διαλέγϑ, μή ποτε 
ἀκούσῃ ἡερημεήμᾳνρε, ΕΥ̓ΔΡΑΚΗΣ ΎΠΝΟΣΞ. ἀντὶ τοῦ, ἐλαῤρδᾳ πρὸς 

τὸ ταχὺ ἀνα δκέναι κοὴ ἐγεῤδῆναι" ἀντὶ τῶν ὁ ὕπνος ὁ ἐν τῇ νόσῳ τα- 
χέως βλέπει" ἤτοι ὁ νοσῶν ταχέως ἐκ τοῦ ὕπνϑ ἀνίςαται" λείπει δὲ τὸ 

ὡς" βούλεται γὰρ λέγειν, ὥςε λεύσσειν. ὙΠΝΟΣ ΑὙΥ̓ΠΝΟΣ. ὡς μὴ 
ἡγηϊόνοι τοῦτον ὕπνον ὑπάρχειν. ΜΑΚΤΣΤΟΝ, μέγιςον, εὐσύμβολον, 
σύμφορον. ἘΞΞΙΔΟΥ͂, ϑεώρησον," βλέψον" πλεονάζει γὰρ ἡ ἐξ, καϑά- 

περ κοὴ ἐπὶ τούτων, ἐξεπίςασο, ἀντὶ τοῦ, ἐπίςασο, κοὴ ἐκδίδαξον, ἀντὶ 
τοῦ, δίδαξον. ΟἾΣΘΑ ΓᾺΡ ΟΝ Τ᾽ ΑΥ̓ΔΩΜΑΙ͂. διὰ μέσου τοῦτο 
εἴρηκε" γινώσκεις ὃν αὐδῶμαι, ἀντὶ τοῦ, αὐδῶ καὶ λέγω, ἤγουν. τὸν Φι- 
λοχτήτην. ΕἸ ΤΑΥ͂ΤΑΝ ΤΟΥΤΩ ΓΝΩΜΑΝ. εἰ τὴν͵ αὐτὴν τῷ Ὁ- 

δυσσεῖ γνώμην ἔχεις, ὥςε αἴρειν τὸν Φιλοκτήτην ἐντεῦϑεν. ΑΠΟΡΑ 

 ΠΥΚΊΝΟΙΣΙΝ. ἄπορόν ἐς! κοὴ τοῖς συνετοῖς ἰδεῖν τὸ πρακτέον" λείπει 

ἂν ὁ καί. Τράφεται ΠΥΚΝΟΙΣΙΝ: ἵν᾿ ἢ, ἐν πράγμασι πυκνοῖς συνι- 
δεῖν τὸ τορακτέον, ἄπορον. 

876. ΟΥ̓́ΡΟΣ. ἐπιτήδειος καιρός. ΑΝΟΜΜΆΑΤΟΣΣ. ἐςέρηται τοῦ 

φωτός. ἘΚΤΕΤΑΤΑΙ ΝΥΧΙΟΣ. ἐπεὶ κατὰ νύκτα καϑεύδεσι, παρὰ 
τοῦτο εἶπε' τὴν ἡμέραν νύκτα ἄγων, ἀντὶ τοῦ, κοιμώμενος. Τὸ δὲ ἑξῆς" 

ἐκτέταται γύχιος οὐ χερὸς οὐ τοοδὸς ἄρχων, ἀντὶ τᾶ, οὐδὲν τῶν μελῶν 
δργάμενορ κινεῖν, οὐδὲ βλέπειν. ΑΛΕΗΣ ΥΗΝΟΣ ΕΞΘΛΟΣ. ὁ 

ὕπνος ὁ ὑπὸ τὴν ἀλέαν τᾶ ἡλίο, σύμφορος ἡμῖν ἐσ; κοὴ τοῖς πράγμῆνων 

ἀγαϑός" τοῦτο δὲ καϑ' ἑαυτόν φῆσιν. ΑΛΕΗΣ,, ϑερμός" «παρὰ τὴν 
ἀλέαν. Ὅμηρος" (0, Ῥ..0 5.) ἄλδι τε γένηται, ΤΟ Δ᾽ ΑΛΩΣι- 

ΜΟΝ. τὸ δὲ ἀγρεύσιμον, ὅ ἐς, πέρας; ἀνάκειται τῇ ἐμῇ φρο, 

-- 

851. ΟΜΜΑΣΙΝ. ἐναντιωθεὶς τοῖς 866. ΒΑΙΑΝ, μικρὰ καὶ ἥσυχά 
ὄμμασι ξ΄ Φιλοκτήτου, μὴ ἐάσῃς αὐτὸδὝ μοι διαλέγο, μή ποτε ἀκούση κοιμώ- 
βλέψαι ταυῦν. μενος. 
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ΠΟΝῸΣ Ὁ ΜΗ ΦΟΒΩΝ. ὁ πόνος ὁ μὴ φόθον ἔχων, κράτὶςὁς ἐς ὶν" 

ὁ. μὴ τρὸς κίνδυνον ὁρῶν" ἀντὶ τοῦ, μὴ φοξηϑῶμεν, στάντα γὰρ ἀνύ- 

889. ΟΙἸΚΟΥΡΗΜΑ, φυλακὴ, πταρϑσία. ἘΞΉΥΧΗΣΞΑ, ἐνεϑυ- 

μήδηνν ἐνόμισα. ἘΝ. ΕὙΥ̓ΧΕΡΕΙ ἘΘΟΥ͂. ἐν ἐλαχίςιν. ΔΥ͂ΞΟΣ- 
ΜΙΑΞΣ ΓΈΜΩΝ. «πεπληρωμένος σὺ τῆς ἐμῆς δυσοσμίας. ΚΌΠΟΣ -- 

Μ᾿ ΑΠΑΛΛΑΞΗ, ὅταν μὲ ὁ κάματος ἀφῇ. Τράφεται ΚΟΠΟΥ 
ΑΠΑΛΛΑΧΘΩ.. 

.912. ΟὙἿΠ ΝΗ͂Ι ΓᾺΡ, ἱκανὸς αὐτοῖς γενήδεται ὁ δῤυτς ἐπὶ τῇ 

νηὶ συνεῖνού μοι αὶ συνναίειν ἐμοί, , 

914. ΤΣΤΩ ΤΕ Κ᾽ ΑΥ͂ΤΟΣ ΑΝΤΕΧΟΥ. ἵςασο καὶ ἀντιλαμδάνε. 
916. ΠΑΠΑῚ ΤΙ ΔΗΤΑ. ἀδημονεῖ ὁ ΝεοπΊόλεμος, ἐννοῶν. ὅτι- 

μέλλει ἐξαπατᾷν τὸν Φιλοκτήτην, καὶ ἀπάγειν εἰς τὴν Ἴλιον, οὐκ ἔτι ἐπὶ 
τὴν πατρίδα, καϑάπερ ἐπηγγείλατο. .. 

920. ΠΑΘΟΥ͂Σ. λέγει τῆς ἀπορίας, ἀντὶ τῇ, ἀπὸρῶν τυγχάνοι 
022. ΜΗ Μ᾽ ΑΓΕῚΝ ΝΑΥΤΗΝ ἘΠῚ. ἐρωτηματικῶς, ἶ 

9028. ΑΠΑΝΤᾺ ΔΥΣΧΕΡΕΊΑ. ἐκείνην, φησὶ, δυορέρειαν. λέγω 

ποροσεῖναι ἀνδρὶ, τῷ ξένον τι τῆς ἑαυτοῦ διανοίας διαπρατίομένῳ, ΤῊΝ 
ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΦΥΣΙΝ. λείπει ἡ εἰς, ἵν᾿ ἧ, εἰς τὴν ἑαυτῇ φύσιν. 

9025. ΤΟΥ ΦΥΤΕΥΞΑΝΤΟΣ, τῷ ἀξ ὐγναρ , 

9028. ΟΥ̓ΚΟΥ͂Ν ΕΝ ΟΙΣ ΓῈ ΔΡΑΣ. ἐν οἷς «ράτϊεις οὐκ ἔσῃ 
᾿ αἰοχρός" ἐν οἷς δὲ φωνεῖς, φοβοῦμαι. 

930. Α ΜΗ ΔΕΙ͂. τὰ ἀληϑῆ. ΛΕΓΩΝ ΑΓΣΧΙΣΤ᾽ ἘΠΩΝ.. 

ἀπατῶν. 
.931. ΕἸ ΜΗ ΤῺ ΚΑΚΟΣ. εἰ μὴ κακῶς καὶ ἀνονήτως βελεύο- 

μα» προδώσει με οὗτος ὁ ἀνήρ. 

.933. ΛΙΠΩΝ ΜῈΝ ΟΥ̓Κ ΕΓΩΓῈ, οὐχ ὅτι καταλείψω σε 

ἄχϑομοι, ἀλλ᾽ ὅτι λυπηρῶς καὶ οὐ κατὰ τὴν σὴν γνώμην μέλλω σέφ 
ἄγειν" ἐπὶ Τροίαν δέ φησι. 

944. ΠΌΛΛΗ ΚΡΑΤΕΙ͂. πολλὴ γάρ ἐςιν ἀνάγκη ταῦτα διαπρά- 

ξαδϑαι. 
048, ΤΩΝ ΓᾺΡ ΕΝ ΤΕΛΕΙ͂. τῶν κρατούντων γὰρ φροντίξω 

μᾶλλον ἢ σοῦ" διὸ οὐ δώσω σοι ταῦτα. 

960. Ὡ ΠΥ͂Ρ ΣΥ͂. σὰἀρὰ τὸ ὄνομα" Πύῤῥος γὰρ ἐκαλεῖτο πρώην 
ὁ Νεοπίόλεμος. 

886. ΑΦΈΣΤΑΝΑΙ ΦΡΕΝΩΝ, 041. ΚΑΚΟΥ͂ ΤΟΥ͂ΔΕ, τῆς νόσῶ. 
«παραφρονεῖν. 048. ΤΩΝ ἘΝ ΤΈΛΕΙ, τῶν βα- 

802. ΜΕΙ͂ΝΑΙ, ὑπομεῖναι. σιλέων, 

᾿ 4 
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8. ΑΛΔ' ΩΣ ΜΕΘΗΣΩΝ. οὕτω. μοι πάλιν προσέχει ἀναν-᾿ 
ὡ ὡς μὴ ἐάσων καὶ δώσων τὰ τόξα. ΞΎΝΟΥΣΙΑΙ, διατριβαί. 
ΚΑΤΑΡΡΩΓῈΣ, διεχισμέναι, κοιλάδεις. ΥΜΙΝ ΤΑΔ᾿, ὑμῖν ταῦτα 
λέγω" οὐ γὰρ οἶδα ἄλλον, τὩρὸς ὅν τινα ἀποδύρομιαι. 

069. ἘΝΑΙΡΩΝ ΝΈΚΡΟΝ, σφάτ]ων νεκρόν" καϊὰ τὴν κυβυρμία ὶ 
976. ΨΙΛΟΣΞ. τόξων γυμνός. ΟΥ̓Κ ΕΧΩΝ ΤΡΟΦΗΝ. τὴν διὰ 

τῶν τόξων μὸϊ γιγνομένην. οὐκ ἔχων ῬΡΡ ἄνευ τριβῆς οὖν, ἀντὶ τοῦ, 

ἄνευ τόξων. 

9077. ΑΛΛ᾿ ΑΥΘΑΝΟΥ͂ΜΑΙ. ΜῊ ΑΛΛ’ ΑΥ̓ΑΝΟΥ͂ΜΑΙ, 
οἷον ξηρανϑήσομω. ΠΑΡΕΞΩ, ΔΑΙΘ᾽, ἐγὼ εἰωθὼς ἐδϑέειν τὰ ϑηρίαν 
βρωϑήσομοι νῦν ὑπ᾽ αὐτῶν. ῬΎΥΣΙΟΝ ΤΈΣΩ.. ἐνέχυρον, ἀμοιβὴν ἐκ- 
τίσω. Ὅμηρος" ΡῈ Δι 678.) ῥύσιν ἐλαυνόμενος. ΓΝΏΜΗΝ ΜΕῈΤ- 
ΟΙἾΣΈΙΣ,. μετανοήσεις. 

987. ΠΡΟΣΧΩΡΕΙΝ, ὑποχωρεῖν, πειδϑῆνοι. : 
9006. ΝΥ͂Ν. Δ᾽ ΑΛΛΟΙΞῚ ΔΟΥ͂Σ. νῦν δὲ ἄλλοις. με οηὰν οὐ. 

οἷς εἰκὸς, ἔκπλει; τὰ ἐμὰ ἐμοὶ δούς. Ὁ 

907. ΤΙ ΔΡΩ͂ΜΕΝ ΑΝΔΡΕΣ, μετανοήσας ὁ Νιεοπίόλεμος ἤϑελε 
ΒΝ τῷ ΦδΡΩΥ τὰ ὅπλα αὐτϑ' ἐλϑὼν δὲ ὁ ̓ Οδυσσεὺς, καὶ ϑεα-, 
σάμενος αὐτὸν. ταῦτά φησιν, ΟΥ̓Κ ΕἸ ΜΕΘΕΕΣ ΤΑ ΤΟΞᾺ ἰρόδῃ Ἁ 
ΕΜΟΙῚΙ ΠΑΛΙΝ. 

“002. ΠΕΉΡΑΜΑΙ, ἀ όγμβναβαῇ ᾿ ᾿ 

1018. ΗΦΑΙΞΣΤΟΤΕΎΥΚΤΟΝ. τὸ ᾿Ηφαίςειον αὖρ' ἐν γὰρ ᾿ 
Αήμνῳ τὰ τὸ ἩφΦαίς 8 ἐργαςήρια,᾽ ἔγϑα νὰ κρατῆρές εἰσι -υῤός. ἜΚ. 

ΤΩΝ ΣΩ͂Ν. λείπει κόλπων, ἢ τόπων. : 
1024. ΟΥ̓Κ. ΑΛΛ᾽ ΟΜΟΙΟΥ͂Σ. ἀντὶ τῷ, οὐ δᾶλον, ἀλλ᾽ ἄδι- 

φον" τὰ μετὰ ἀρίςων τὴν Τροίαν δεῖ σε πτορϑῆσοι" τῦτο δὲ προτρεπηϊκόνο" 

ο 1080. ΠΕΤΡᾺ ΠΕΤΡΑΣ. πρὸς τῇ πέτρᾳ ἀας τὴν βάδην, 
μου, ἄνωϑδεν αὐσὸν ἀλῦ πέτρας. 

1031. ΜΗ͂ ΤΙ ΤΩΔ’ ἘΣΣΤΩ,. μὴ ἔςω ἐπὶ τῷ Φιλόκϊήτῃ ἣ ἐξουσία ς 

τῇ καταχρημνί ξεὅδοι. ᾿ 
1032. Ὡ ΧΕΤΡΕΣΣ. δεδεμένος ταῦτά φησιν. ΞΥΝΘΗΡΩΜΈΝΑΙΣ, 

ἁλοῦσωι ἡ συλλάμθανόμεναι!. Ὡ, ΜΗ͂ΔΕΝ ΥΡΙΕΙΞ. ὦ δόλιε ᾿Οδὺυό- 
" 

ἘΠ ΎΤ 

9053. ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΡΟΠΑΙΟΝ, 007. ΤΙ ΔΡΩΜΕΝ. ταῦτα λέ: 

ΤΟΝ ἹΚΕΤΗΝ. ἐκ δισσῶ τὸ αὐτό. γῶν, βούλεται δοῦναι τὰ τόξα ὃ Νιο-. 
971. ΩΔ᾽ ΕΧΟΝΤ᾽, νοσοῦντα, ᾳΠόλεμος. 
073. ΕΝ ΣΑΥΤΟΥ͂ ΓΕΝΟΥ͂; αδὲ 1028, ΤΙ Δ᾽ ΕΡΓΑΣΕΙΕΙΣ. τί 

τοῦ, φρόνησον. ἐργάσαδηαιν βούλει ; 
001, ΕΚΚΛΕΥΑΣ, ἀπατήσας, 
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σεῦ. ᾿ΑΝΑΞΤΟΝ ΜῈΝ ΞΟΥ; ἀνάξιος ἦν; φηδὶ, περιπατεῖν μότῶ' 
σοῦ, τῷ δολερθ αὶ σκοχιδ' ἄξιος δὲ μετ᾽ ἐμᾷ εἶναι; τῷ ἐκ ὄντος δολερδ: 

1642. ΑΦΥΗ; ἄκακον ἀπὸ φύσεως. ἘΝ ΖΩ͂ΣΙΝ. ΧΈΚΡΟΝ: 
ἤτοι δξι κοιμώμενον αὐτὸν εἴασαν, ἢ διὰ τὸ πτάϑος. 

1058. ΚΛΟΠΗ͂, ἀπάτῃ" ὰ Ὅμηρος" πω Α. 139.} κλέπῖε μα 
ΖΥΓΕῚΙ͂Σ, ὑκόταγείς ὁ δὲ νῶς" καί τὸι σὺ μὲν ἀνα γκαδ)εὶς ςβατεύῃ" 

ππροσποιόμενον γὰρ αὐτὸν μαίνεδγο!, Παλαμήδης ἤλεγξέν. 
1066. ΩΣ ΣῪ ΦΗ͂Σ. οἱ ᾿Ατρῶδαί μέ ἐξέβαλον, ὡς σὺ λέγειξ: 

ΚΕΙ͂ΝΟΙ ΔΕ; ΣῈ. οἱ δὲ σέ φασιν" σὺ μὲν; φησὶν, ἐκείνους αἰτιᾷ" 
ἐκεῖνοι δὲ σέ. 

1050. ΠΩΣ ΘΕΟΙ͂Σ. τῶᾶτο γὰρ σρορασισαμένω Ὀλδυσσέως, ὅτι 
οὐκ ἔςι ϑῦσοι; τούτο ἐπιςενάξοντος, ἐξέϑηκαν αὐτόν. 

1064. ΕΓ ΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΙ. εἰ φροντίς ἐς! τῆς δίχης τοῖς ϑεοῖξε 

1088. ΘΕΟΙ Τ᾽ ΕΠΟΦΙΟΙ: οἱ ἐφορῶντές με δυςυχᾶντα. 

10γ4. ΟΥ̓Χ ὙΗΠΕΙΚΟΥ͂ΣΆΝ. οὐκ ἀναδυομένην, ὀὐκ ἐνδιδᾶσαν ἐν' 
τοῖς κακοῖς. 

1078. ΕἸ ΜΟΙ ΠΑΡΕΊΚΟΙ. εἰ καιρὸς ἐπιτρέψειξέ μοι. ΑΝ- 

ΔΡΩ͂Ν: ΚΡΙΣΙΣ. δοκιμασία; ἐξέτασις. ΧΡΉΖΩΝ ΕΦΎΥΝ. γράφεϊομ: 

ΚΡΕΙΣΣΩΝ. 

1086. ΕΓΩ: Θ᾽ ΟΣ ΟἸΝΙΑΙ. οὐ μόνον Τεῦκρός ἐξ! τοξότης» ἀλλὰ 

κἀγὼ ὑπολαμθάνω ἐμαυτὸν τούτων ἔμπειρον εἶναι; οὐχ; ἥτ]ον σοῦ. Ὅ-- 
μηρος" (Οὗ. Θ;- 215.) 

Εὖ μὲν τόξον οἶδα ἐὔξοον ἀμφαφάαδγαι. 
ΤΟΥΤΩΝ ΚΡΑΤΥΝΕΙ͂Ν. τῶν τόξων: ΤΙ ΔΗ͂ΤΑ ΣΟΥ͂ ΔΕΙ͂. ἀντὶ 

τῷ, τίς σὰ χρεία; ΧΑΙ͂ΡΕ; ΤΗΝ. ΛΉΜΝΟΝ. ΠΑΤΩΝ. ἤγεν τῇ 
διατριβῇ τῆς Λήμνε, 

1005. ΠΡΟΣΦΘΕΙΚΤΟΣ, τοροσφωνηϑῆναι ἄξιος, 
1068: Η ΚΑῚ ΠΡΟΣ ὙΜΩ͂Ν; ἄρα καὶ ὑμέις μιμεϊδοε τὅτον, καὶ 

ἀνηλεεῖς γενήσεδ)ε εἰς ἐμέ; ᾿ 

1102. ΑΚΟΥΞΟΝΑΙ ΜΕΝ. τὸ ἐξῆρ" ἀκόσομδι τρὸς τῶδε, ὡς 

εἰμὴ οἴκτθ μεςός" οἷόν καταγνωδδήσομαι ὡς ἥτ]ων οἴχτα, ΤᾺ Τ᾽ ΕΚ 

ΝΕΏΣ: τὰ ἐπὶ τῆς νεώς. ΞΤΕΙΛΩΣΙ, κοσμήσωσιν. ἘΝ ΤΟΥΤΏΩ. 
ἐν τοσούτῳ. ΤΑΧΈΣΪΓΣ. γίγνεδ)ε δηλονότι. . 

1110. ΘΕΡΜΟΝ ΤῈ ΚΑΙ ΠΑΡΕΤΏΔΕΣΞ. ὦ σπήλαιον ϑερμὸν 
διὰ τὸν ἥλιον, καὶ διὰ τὸ ψύχος; τταγετῶδες. Ἢ οὕτως" ἐν ϑέρει ψυ-" 

1044. ΝΟΕΙ͂Σ, διανοῇ. ΠΡΟῪ- ται ὕὅλοιο" ὦ σοΐ. 

ΒΑΛΟΥ, ἔῤῥιψας. 1067. ΚΕΝΤΡΟΝ, ἐρεϑισμός. 
1047. ΟΔΟΙΟ ΚΑΙ ΣΥ. γράφ»- 
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χρὸν; ἐν δὲ χειμῶνι ϑερμόν'" ἀντὶ τῇ, ἐπιτήδειον εἰς χειμῶνα καὶ ϑέρος, ἢ 
ΓΎΑΛΟΝ δὲ, ἀντὶ τῷ, κεῦϑος" κυρίως δὲ γύαλα, τὰ κοῖλα λέγεται" 
ἀλλ᾽ ἐὰν οὕτω μεταφράσῃς, ἀπίϑανον τὸ κοῖλον κοίλωμα" διὸ δὴ τὸ 

κεῦϑος, ἢ τὸ ἄλσος ἀντιμεταφράξομεν. ΚΑῚ ΘΝΉΞΚΟΝΤΙ ΣΥΝ-. 
᾿ ΟἸΣΗ. ἀντὶ τ, καὶ ἀπολλυμένῳ μοι σύμφορον ἔσῃ κα ὠφέλιμον, καὶ δέξῃ " 

με ἀποϑανόντα. Ἢ οὕτω" σὺν ἐμοὶ ἔσῃ καὶ ὄψει με ἀποϑανόντα, ὑπερ-" 
- 7 . Ἢ ΄ὕ ΄ ν ᾽ Π 

βολικῶς, οἷον, καὶ μετὰ δΝάνατον συνελεύσῃ μοι. νὰ “οὐ καταλείψεις με. 

ἘΠ ΠΟΤ᾽ ΑΥ̓ΜΟΙ ΤῸ ΚΑΤ᾽ ἩΜΑΡ, τί ἄρα τρόφιμόν μοι καϑ' 

ἡμέραν ἔξαι; οὐ. γὰρ ἐπικρατῶ ἐμαυτόν" ἢ, οὐ γὰρ ἔτι ἔχω ἐλπίδα." 
ΣΙΤΟΝΟΜΟΥ, σῖτον γέμοντος, ὌΥ͂ΘΝ, ΠΟΘΕΝ ἘΆΠΙΔΟΣΑ 
ἀπὸ «ποίας ἐλπίδος : 

1120. ΕἸΘ᾽ ΑΙΘΕΡΟΣ ΑΝΩ. τὸ ἐξῆρν. εἴϑε αἰϑέρο ἄνω  ὅχωμ, 
με ὀξύτονοι δρομάδες διὰ πνεύματος" τινὲς δὲ οὕτω" μετὰ ὀξυτόνε πνεύ- 
ματος ἕλωσί με᾽ ὀξύτονον δὲ λέγει πνεῦμα, ἀπὸ τῷ ὀξυτόνως βοᾶν. 
Γράφεται δρομάδες, αἱ καταιγίδες᾽ τινὲς δὲ, τ]ωχάδες, ἵνα τὰς ᾿Αρ- 

πυίας σημαίνωσι, διὰ τὸ ἀεὶ πεινᾷν. ΠΤΩΚΑΔΕΙΣΞ. γράφεται πἴω-- 
κἄδες, «ρωτάδες, “υχάδῳ δροῤάδιβ αἱ ᾿Αρπυΐω ἐπιϑετικῶς, διὰ τὸ 

ἐπεμπίπιειν, ἢ διὰ τὴν φωνήν" εἰ δὲ γράφεται αἹωχάδες, αἱ ἀεὶ ποεινῶ- 
σα!" τῶτο γὰρ πάσγϑεσιν οἱ αἹωχοί. : 

1123. ΞΥ ΤΟΙ ΚΑΤΗΞΙΩΣΑΣ. σὺ σαυτῷ αὐριεάνμω τὴν νό- 
σον" σὺ σαυτῷ τότων πρόξενος γέγονας, ὦ ξυκονμωδὼ σὺ σαυτῷ. 

κατηξίωσας, ὺ οὐκ ἀπό τινος ταύτῃ τῇ τύχῃ ἐνέχῃ, ἢ συνέχῃ; μείξονος 

σϑ' διὸ μηδένα ἄλλον αἰτιῶ, ἀλλὰ σαυτόν" ἐξὴν γάρ᾽ σοι ἀκολεθήσανῖι, 
τὰ κακὰ διαφυγεῖν. ΕΥ̓ΤΕ; ΓῈ ΠΑΡῸΝ ΦΡΟΝΗ͂ΣΑΙ. ὅτε γε 
παρόντος σοὶ σωφρονεῖν, ἢ τὸ λυσιτελὲς ἀπὸ λῴονος δαίμονος λαδεῖν; - 
τὸ κάκιον εἵλει; τὸ μὴ ἐλϑεῖν. ΛΩΟΝΟΣ δὲ ΔΑΙΜΟΝΟΣ λέγειν τοῦ 

λυσιτελεςέρϑ ᾿ συμφόρε. 

1131. ΛΏΒΑΤΟΣ, ἐπίπονος. ΟΣ ΗΔΗ ΜΕΤ᾽ ΟΥ̓ΔΕΝΟΣ. τὸ 

ἑξῆς" ὃς ἤδη ἐνδάδε ὀλὅμοι μετ᾽ οὐδενὸς ὕςερον ἀνδρὸς εἰσοπίσω τάλας 

ναίων" ὁ δὲ νοῦς" ἄρα ἐγὼ δύςηνος ἐνταῦϑα ἀπολοῦμαι ἀνθρώπων κε- 
ῷ 

χωρισμένος. ΟΥ̓ΦΟΡΒΑΝ ΕΤῚ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ. ἀντὶ τῇ, προσ -- 

φεῤόμενορ" ἐνίοτε δὲ ἔμπαλίν φησι διακογούμενος, ἀντὶ τῷ, διακονῶν," 
αὶ ςιβαδοποιέμενος, ἀντὶ τ, ςιδαδοποιῶν. 

1139. ΑΞΣΚΟΠΑ, οὰ χδν ον δόλια, ἃ οὐχ ἔς: προόκέψαδναι. 

Γράφετοαι δὲ καὶ ΑΨΟΦΑ, ἀπὸ τῷ μὴ ψοφεῖν, ἀντὶ τῇ, λαϑραῖα. 
ΚΡΥΠΤᾺ δὲ ΕΠΗ φησὶ τὰ τῇ ᾿Οδυσσέως. Ἑὶς τὸ αὐτό" ἀλλά μοι 

1113, ΣΥΝΟΙΣΉ, συνελεύσῃ. 

1121. ΠΤΏΚΑΔΕΣ, ᾿Αρκυῖκι. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, βοῆς. 

ΤΉ ὙΎΝ 
ι 
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πὰ ἀφανῆ κοὴ κρυπῖὰ δολίας φρενὸς ὑπέδυ με" τὸ δὲ ἑξῆς" ἀλλά μοι 

ὑπέδυ ἄσκοπα κρῳπῖά τε ἔπη δολερᾶς φρενός. ἸΔΟΙΜΑΝ ΔῈ ΝΙΝ, 

ἧς κατευχόμενος" γένοιτο δή μοι τὸν τραραίτιον τούτων, ὧν πτάσχω, τὸν 
ἴσον χρόνον δυςυχῆσαι, τῆς ἐμῆς λαχόντα ἀνίας" δεῖ δὲ κατὰ πτληϑυν- 

τικὸν ἀκούεδγοι!, ἐμὰς λαχόντ᾽ ἀνίας" ἀλλὰ τῆς ποοιητικωτέρας ἣ τοι- 

«ὕτη φράσις. 
1144. ΠΟΥΜΟΣ ΣῈ ΔΑΙΜΌΝΩΝ. λείπει ἡ ἐξ΄ ἐκ ϑεῶν γὰρ 

τύχη τις τῦτό σοι κεκλήρωκε, καὶ οὐχ ὑπ᾽ ἐμδ δεδόλωσοι" κατὰ κοινοῦ 
τὸ ΕΣΧΕ,. τὸ δὲ ἑξῆς" πότμος σε δαιμόνων τάδ᾽ ἔογεν' οὐδέ σε δόλ(» 

ἔογεν ὑπὸ χειρὸς ἐμῆς" ὁ δὲ νᾶς" τραῦσαι τῶν καταρῶν τούτων, ὦ Φι- 
λοχτῆτα, μὴ διὰ τούτων κτήσῃ ἡμᾶς ἐχϑρούς" ϑεὸς γὰρ τῆς δυςυχίας 
ταύτης παραίτιος, οὐχ ἡμεῖς γεγόναμεν, οὔτε δόλῳ ὑπεισελϑόντες, οὔτ᾽ 

ἄλλο τι τραγματευσάμενοι. ἌΡΑΝ ἘΠ’ ΑΛΛΟΙ͂Σ. δεῖ ἀκούεσϑοι 
᾿ἐπὶ τῶν μάτην καταρωμένων" σαυτῷ γὰρ ἐγένου αἴτιος" δεῖ δὲ νὰ οὕτω" 
'καταρὼ τοῖς ἄλλοις, αὶ μὴ ἡμῖν. ΚΑΙ ΓᾺΡ ΕΜΟΙ ΤΟΥ͂ΤΟ ΜΕ- 
“ἈΕΙ͂. μέλει μοι τὸ σταραινέσαι σοι, ἵνα μὴ ἀπώσῃ τὴν φιλίαν" οἷον, οὐ 

ϑέλω σε ἐχϑρὸν ἡμῖν καταςῆσαι!" ἢ ὡς τταραινᾶντές φασι, μὴ ἀπώσῃ 
τὴν φιλίαν ἡμῶν. 

1150. ΤῸΝ ἩΡΑΚΛΕΙ͂ΟΝ ΑΘΛΟΝ. ἀντὶ τᾶ, ἐμὲ, τὸν τῇ Ἡ- 

ρακλέες διάδοχον" ἢ ἐμὲ, τὸν τῷ Ἡρακλεῖ ἄϑλον ποιήσαντα τὴν συ- 
ρὰν, αὶ ὑφάψαντα αὐτήν. 

1168. ΑΝΔΡΟΣ ΤΟΙ. ἀγαϑᾶ ἀνδρός ἐςτ, τὸ ἀληϑὲς ἐν καιρῷ λέ- 

γειν. ΔΙΚΑΙΟΝ γὰρ νῦν φησι τὸ ἀληϑές. ΕὙ δὲ, τὸ ἐν καιρῷ" ὀφείλει 
δὲ κ»ὶ ὁ ἀκέων μὴ ἐχφαυλίξϑειν τὰ λεγόμενα. Τῶτο δέ φησιν, ὅτι ὁ μὲν 
ΝεοπΊόλεμος τὸ ἀληϑὲς εἶπεν, ὁ δὲ Φιλοχτήτης ἐξευτέλισεν, Ἑὶς τὸ αὖ- 
τό' ἀγαϑᾶ μὲν ἀνδρός ἐς! τὸ δίκαιον εἰπεϊν" εἰπόντα δὲ μὴ φϑονειδ)αι" 
ὅτι οὐκ ἔδει σε τῷ Νεοπϊολέμῳ φϑονᾶν, εἰπόντι τὰ δίκαια. Κατὰ κοινᾷ 
δὲ τὸ ΔΙΚΑΙΟΝ, ἀγαϑῆ ἀνδρός ἐς! τὸ λέγειν τὸ δίκαιον" δίκαιον δὲ, 
αὶ σὲ ὁμολογεῖν, ὅτι εὖ πέπρακται, ἀκόύοντα δὲ τούτων, μὴ φϑονερόν τι 
καὶ ὀδυνηρὸν ἐπιφϑέγξαδγαι. ἘΠΕῈ ΑΠΟῸ ΠΟΛΛΩΝ. συμμάχων δη- 
λονότι. ΤΟΥ͂Δ ἘΦΗΜΟΣΎΥΝΑ. τῷ Ὀδυσσέως. Τὸ ἑξῆς" τῶδ᾽ ἐφη- 

μοσύνᾳ ἤνυσε κοινὰν ἐς φίλους ἀρωγάν. 

ες 1160. ΜΗ ΦΙΛΟΤΗΤ᾽ ΑΠΩΣΗ, Ἡρακλέες διάδοχον. ΑΘΛΙΟΝ. γρά- 
ἣν ἔχομεν «πρὸς σέ. φεται ἦϑλον. ΜΕΤΑΛΔΑΓΑ, μετα- 

1168. ΓΈΔΑ ΜΟΥ͂, ὁ ̓ Οδυσσεύς. (ολῇ. ἘΡΕΣΣΗ͂, ςρέφα. 
ΤᾺΝ ΕἘΜΑΝ ΤΡΟΦΑΝ. τὰ τόξα. 1169. ΜῊ ΦΘΟΝΕΡΑΝ, μὴ πι- 
ἘΚΒΕΒΙΑΣΜΕΝΟΝ, ἐξηρπασμένο. κραίνεδδαι 

1159. ΤῸΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ, τὸν 
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1175. Ὡ ΠΤΗ͂ΝΑῚ ΘΗ͂ΡΑΙ. ἀντὶ τῦ, ὦ πτηνῶν ἄγροι" ἀγρξύει 
γὰρ καὶ πίηνά. ΦΥΓᾺ Μ᾽ ΟΥ̓Κ ΕΤ᾽ ΑΠ’ ΑΥ̓ΔΙΩΝ. ἀντὶ τοῦ, οὐκ 

ἔτι φεύξεδ)έ με, οὐκ ἔτι μετὰ φυγῆς ὸ φόθ8 ττροσπελάξετέ μοι. ΑΛΔ' 
ΑΝΈΔΗΝ ΟΔΕῈ; ΧΩΡΟΣ. ἀνειμένος καὶ ἡπλωμένος, ἢ ἐπ᾽ ἐξοσίας ὁ 
“τόπος ὑμῖν οὗτος ἀνεῖται" ἀντὶ τῶ, ἀδείᾳ ὑπὸ τῶν ϑηρῶν ὁ τόπος κατα- 
αεϑήσετω. ΦΌΒΗΤΟΣ, φόξον ἐμποιῶν. ΞΑΡΚΟΣ ΑἸΟΔΑΣ:. ποι- 

'χίλης, διὰ τὰ τραύματα. ΤῈΣ Ω,Δ᾽ ἘΝ ΑΥ̓́ΡΑΤΣ, τίς ϑρέψεται ἐξ 

ἀνέμων, μηδενὸς τῶν ἐχ γῆς τροφίμων ἀκα ὑγιῶς δὲ ἔχει, περιτ- 
πσευόσης τῆς ΕΝ προϑέσεως. . ; 

1100. ΚΡΑΤΥΝΩΝ, ἐγκρατὴς ὧν, εὐπορῶν. 
4102. ΕἸ ΤΊ ΣΕΒΗ͂ ΞΕΝΟΝ. ἑαυτὸν δέ φησιν ὁ Χορὸς, ὅτι νυ 

τῷ ξένῳ μετ᾽ εὐνοίας φρόδελδε, ἀντὶ τῇ, φίλος ἡμῖν γεν. ΑΛΛΑ 
ΤΝΩΘ᾽. οὕτῳ τινὲς ςἰῥεσιν" ἀλχὰ γνῶϑ᾽, εὖ γνῶϑι" οἷον, τὰ ὄντα 
σοι μάνϑανε, τὰ πτερὶ τῆς νόσου, Ὁ δὲ ΑΛΛΑ ἀντὶ τ, δὲ, ἵν᾽ ἡ ὅτω" 
“πρὸς ϑεῶν, εἴ τι σέθῃ ξένον πσελάταν, πσέλασον τσάσῃ εὐνοίᾳ" γνῶδι 

ἰδὲ, ὅτι κῆρα τήνδ᾽, ὅ ἐς!, τὴν περὶ τὸν πτόδα νόσον, ἀποφεύγειν σοι πᾷρ-- 
ἐςινν εἰ πειδ)είης ἡμῶν. Οὗτος δὲ ταῦτα λεγόντων συνίησιν, ὅτι πσαραὶ- 

γᾶσιν αὐτῷ εἰς Ἴλιον ἐλϑεῖν' πρὸς ὃ ἀνακράζει τὸ ΠΑΛΙΝ ΠΑΛΙΗ͂Ν,. 

1109: ΠΑΛΙΝ ΠΑΛΑΙ͂ΟΝ. σάλιν τῶν τῆς Ἰλίθ με τόπων ἀνέ-- 

ἐϑησᾳᾷ, ἢ τῶν οἰκείων κακῶν. Ὦ, ΛΩΣΤΕ ΤΩΝ ΠΡῚΝ ΕΝΤΟΠΩΝ. 
ὦ βέλτιςε τῶν “᾿τησιασάντων μοι σρῖν, ἢ τῶν ἰ τὸν Οδυσσέα. 

1204. ΕἸ ΣῪ ΤᾺΝ ΕΝΟΙ. «λείπει ἡ εἰς» ἵν᾽ ἢ, εἰς τὴν μισουμέ- 

ψὴν μοι. 
1209. ΦΙΛΑ ΜΟΕΦΙΛΑ. φίλα μοι βυλομένῳ, ΕΎΡΗ ἀποπλεῦσαι! 

χελεύεις,, ΝΑΟΣ ΙΝ ΗΜΙΝ ΤΕΤΑΚΤΑΙ, ὅπ ἡμῖν ἀφῖκται ἡνοῖς 
ἐπὶ τῆς ναὸς, ἀντὶ τ, εἰς τὴν ναῦν. 

1211. ΠΡΟΣ ΑΡΑΙΟΥ ΔΙΟΣ. ἀρὰ, ἡ ἧ εὐχή" ἀραῖος οὖν, ᾧ πᾷάν- 
τες φροσευχόμεϑα, ἢ ἢ ὃν ἐπικαλούμενα, ἀρώμενῃν" ὥσσεῃ δὲ ἱκεσίω λέ- 

γεσι, τῇ τοὺς ἱκέταις ἐπρηείογτρία οὕτως ἀραίε, τῇ τοὺς ἀρωμένθς ἐπι- 
σχοπᾶῆντος. ΕΛΘΗ͂Σ. ἀντὶ τῇ, ἀπέλϑῃς. 
1412, ΜΕΤΡΙΑΖΕ, ἡσύχαζε. 

1218. ΤῸ ΜΕΤΌΠΙΙΝ, μετὰ ταῦτα, μετόπιδγεν. ἘΠΗΛΥΔΕΣ. 
αὐτόματοι. 

1220. ΤΙ ΡΕΞΟΝΤΕΣ. τί τπράξοντες ἐναντίᾳ γνώμῃ ἕτερον παρὰ 

τὸ πρότερον. 
ἊΨ 

1178. ΧΑΡΟΠΩΝ, Φοδερῶν. οικεῖσϑαϊ. 
1182. ΕΡΥΚΕΤΑΙ, καπέχεται, 1212. ΜΕΈΡΙΑΖΕ, ἡσύχαξι, τας 
11 06. ΒΟΣΚΕΙΝ, βόσκεσϑαι, δι- φερϑ. 



᾿ ΕἘΠΞ ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΝ. 827 

᾿ 1223. ΧΕΙΜΈΡΙΩ ΛΥΠΑ. ταραϊχάδει τάϑει" μεταφορικῶς" ἐκ 
ἔςι, φησὶ, μεμπῖὸν τῷ δυευχξντι αὶ παραφϑέγγεδ)αι. 

1226. Ι5ΣΘῚ ΤΟΔ᾽ ἘΜΠΕΔΟΝ. τῦτο γίγνωσκε ὅτι οὐκ ἔρχο- 
μαι» ἐδ᾽ εἰ αὐτὸς ὁ Ζεὺς μετέλϑοι με ταῖς βρονταῖς, τατέςιν, οὐδ᾽ εἰ 

κεραυνοῖ μὲ ὁ Ζεὺς, ἂν μὴ ἔλϑω. Τράφεται καὶ ΑΥ̓ΓΑΙΣ, ταῖς βρον- 

τῶν αὐγαῖς ταῖς κεραυνίαις" ἔς! μὲν λαθεῖν καὶ βροντᾶς, ἀντὶ τῇ, βρον- 

τήσας, χαϑάπερ ἐν “Ὑδροφόροις τὸν Διόνυσον εἶπε Βακχᾶν, ἀντὶ τοῦ, 
Βακχευτάν. 

1235. ΓΈΝΥΝ. ἀντὶ τᾷ, πέλεκυν, ἢ γενῆδα, ἢ ἀξίνην. 
1236. ΠΑΛΑΜΑΝ. πρᾶξιν, ὅϑεν καὶ σαλαμᾶδϑου" ἢ τέχνην. 
1238, ΦΟΝΑ, ϑανατιᾷ, ϑανάτε ἐπιϑυμεῖ: , 
1245. ὩΣ ΤῈ ΣΑΝ. ΛΙΠΩΝ. ὅξις “ποτὲ καταλιπών σε ἐπὶ τῷ 

βοηϑεῖν τοῖς Ἕλλησιν, οὐκ ἔτι οὐδὲν εἰμί. ΤΙΕΡΑΝ ΛΙΒΑΔΑ. τὴν τῷ 
ἐπιχωρίε πσοταμξ. 

1247. ἘΓῺ ΜῈΝ ἩΔΗ, ἐντεῦϑεν διπλῆν ἐς! τὸ ἐπεισόδιον. 

ΣΤΕΙΧΩΝ ΑΝ ἮΝ, ἐπορευόμην ἄν. Τὸ δὲ ΣΟΙ παρέλκει. β 
1251. ἮΝΤΙΝΑ ΚΕΛΕΥ͂ΘΟΝ ἙΡΠΕῚΙ͂Σ. ἀντὶ τῶ, εἰς ποῖον 

τόπον ἀπέρχῃ. ΠΑΛΙΝΤΡΟΠΟΣ. ἐξ ὑποςροφῆς᾽ τοῦτο. δὲ. ὁ Νεο- 

πἸόλεμος, ἀποδϑνοι ᾿βολόμενος τὰ τόξα τῷ ἢ, ϑυλοκηθτῃ» ἐπιπλήσσετοι 

ὑπὸ τῷ ᾿Οδυσσέως. 

1267. ΑΝΑΠΟΛΕΙΝ Μ' ΕἘΠΗ. τὰ αὐτὰ λέγειν" ἀπὸ τῶν δεύ- 
τερον πολόντων τὴν ἠροτριασμένην γῆν. 

..1282, ΑΛΛ᾽ ΟΥ̓ΔΕ ΤΟΙ. ἀλλ᾽ οὐδὲ πρειδϑήσομαι τῇ σῇ χειρὶ, 

ἤγϑν τῇ δυνάμει; ταῦτα «ποιεῖν. 
1204. ΑΜΕΙΨΑΣ, καταλιπών. 
1304. ΠΈΞΣΤΟΣ, ΑΤΗΡΟΣ ΛΑΘΡΑ. σιςὸς ἐν τοῖς ἔξω λόγοις" 

κλέπης δὲ ἐν τοῖς εἴσω. ΑΤΗΡΟΣ,, βλαξερός" παρὰ τὴν ἄτην. 

1305. ΑΛΛ᾽ ΟΥ̓ ΤΙ ΜΗ ΝΥ͂Ν. δόλιος φανῦμαι δηλονότι. 
1308. ΜΗ ΛΕΞΗΣ ΠΕΡΑ. μὴ περαιτέρω εἴπῃς" ὅσα γὰρ ἂν 

εἴπῃς, μάταια λέξεις. 
1324. ΔΟΛΟΥΜΕΘΑ, ἀπατώμεϑα. 

1329. ὩΞ ΘΕΟῚ ΞΥΝΙΣΤΟΡΕΣ. μαρτύρομαι τὸς ϑεὸς, ὅτι ὃ 
ποιῶ, εἰς χάριν αὶ σωτηρίαν «σοιῶ τῶν ᾿Ατρειδῶν. 

1235. ΤΕΝΎΝ, πέλεκυν, ἢ ξί- χειρί’ ὅ ἐςιν, οὐκ ἐπιτρέψω σοι. 
γἕν. ι Ξ ΤΟῚ 1280. ΚΑΙ ΤΟΙ Σ᾽ ἙΑΣΏ, οὗ 

1247. ὉΜΟΥ͂, ἐγγύς... «“σολεμήσω. 

1282. ΑΛΔλ᾽ ΟΥ̓ΔΕ ΤΟΙ. ἀλλ᾽ 1322. ΜῊ ᾿᾽ΠΕΥΞΗ͂, μὴ κατα- 
οὐδὲ πεισϑήσομαι ποιεῖν ταῦτα τῇ σῇ ράσηι 
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1385. ἘᾺΝ Τ᾽ ἈΧΙΛΛΕΩΣ ΠΑΙ͂Σ. ϑέλῃ δηλονότι" οὐκ εἶπε δὲ 
τὸ ϑέλῃ, ἵνα μὴ δόξῃ συμψηφίσαδγωι αὐτῷ τῷ βελεύματι. 

1844. ΨΕΥΔΟΚΗΡΥΚΑΣ. ἀντὶ τῦ, ψευδοπρεσθευτάς" ἢ ψευδῶς 
κηρυσσομένθς καὶ ἐγκωμιαξομένος᾽ φησὶ γῆν" οὐ γενναῖον ἄνδρα φο- 
νεύσω" ᾿τράντες γὰρ οἱ κήρυκες τῶν “Ελλήνων ἀδνενεῖς εἰσι, ὸ ἡ ἀνδρεία 
αὐτῶν ἄχρι τῇ λέγειν ἐς ν. 

1354. ΑΝΘΡΩΠΟΙΣῚ ΤᾺΣ ΜῈΝ ἘΚ ΘΕΩΝ. “ἂς ἄνϑροκοι 
ἐκ ϑεδ ηκρρ ἀνέγκλητός ἐς:ν" ὅσοι δὲ δι τὴν ἰδίαν προαίρεσιν νο-- 

σᾶσιν, ὥσπερ σὺ, οὐδὲ ἐλέος ἄξιοι τυγχάνεσιν. 

1368. ΤΡΑΦΟΥ ΦΡΕΝΩΝ ἘΣΞΩ.. παρὰ τὸ Ὁμηρικόν" (Ἰλ.Α. 
207.) σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν. ΣῪ ΓᾺΡ ΝΟΣΈΙΣ. σὺ γὰρ, ὦ 
Φιλοχτῆτα, νοσεῖς ἐκ ϑείας προνοίας, πλησίον ἀπελϑὼν τῷ ὄφεως, τοῦ 

φυλάττοντος τὸ ἱερὸν τῆς ᾿Αϑηνᾶφ" ἡ οὐκ ἔς σοι ἴασις, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν 

᾿Ασκληπιαδῶν. 

ΠΥ: ΤΑΎΤΗ ΜΕΝ ΑἹΡΗ͂. ταύτῃ μὲν ἀνατέλλῃ, ταύτῃ 5 
δύνῃ" ὅ ἐςι, διὰ παντός. 

1382. ΚΑΛΗ͂ ΓΑΡῊ ΠΙΚΤΗΣΙΣ. ἣ «κτῆσις τῆς δόξης" καλὸν 

κτῆμα ὠφεληϑῆναί σε. κατ᾽ ἀμφότερα, κλέος κτώμενον ἐκ τῆς ον Ὁ 
σεῶς τῆς ᾿Ἴλίδ, καὶ κχ, ϑεραπευόμενον. 

1302ὥ. ΤᾺ ΠΑΝΤ᾽ ἸΔΟΝΤΈΣΣ ΑΜ Φ᾽ ἘΜΟῚ ΚΥΚΛΟΙ. τὰ 

περὶ ἐμὲ ττάϑη εἰδότες ἐνιαυτοὶ, τῷ αἰῶνος χρόνοι. ΟΥ̓ ΤᾺΡ ΜΕ 

Τ᾽ ΑΛΙῸΣ. οὐ λυπεῖ με τὰ φϑάσαντα, ἀλλὰ διὰ τὰ μέλλοντα δυσ-- 
φορῶ. ΟἿΚ. ΓᾺΡ Ἢ ΤΝΩΜΗ. οἱ γὰρ ἔχοντες φαύλην τὴν γνώμην, 

ἀκόλεϑα τῷ λογισμῷ διαπράτιοντηι. ΘΑΥΜΑΣΑΣ ΕΧΩ,, ϑαυμάϑω 
σου, ἀντὶ τᾶ, καταγιγνώσκω σου. 

1414. ΘΕΟΙ͂Σ ΤΕ ΠΙΣΤΕΎΣΑΝΤΑ. διὰ τὴν Ἑ λένε μαντείαν. 
1418: ἘΜΠΥΟΝ. δίυγρον, διὰ τὸ ἕλκος, «σύου πεπληρωμένην, ὅ 

ἐςι, σήψεως. Ὁ δὲ νᾶς΄ ἀλλ᾽ οὐδὲ πρὸς ἐκείνος ἄπει, ἀλλὰ πρὸς τοὺς 
ϑεραπεύσοντάς σε. 

1427. ΔΙΔΑΞΚΟΥ͂. μάνϑανε, φησὶ, μὴ ἐν τοῖς κακοῖς ἐπαίρεδγαι. 

1343. ΤΟΥ͂Σ ΠΡΩΤΟΥ͂Σ, τοὺς 
βασιλέας. ἩΕΥΔΟΚΗΡΥΚΑΣ, ψευ- 
δῶς κηρυσσομένους» τὸ ἐγκωμιαζομένες, 

1352. ΕΥ̓ΔΟΓΟΥ͂ΝΤΑ, εὐφημϑν- 
χα. ΣΟΥ ΤΥΧΕΙ͂Ν, ταρὼ σοῦ. 
1865. ΑΚΑΛΥΦΗ, ὠσκεπῆ, ΠΑΥ- 
ΔΑΝ, ἀνάπαυσιν, ϑεράπειων. 

1381. ΣΥΓΧΏΡΕΙ ΘΕΛΩΝ, ἑἐ- 
κῶν, βαλόμενος, σὺν ἡμῖν χώρει, ΠΑΙ- 

ὭΝΙΑΣ, ἰασίμεας, ϑεραπευτικαίς. 

1301. Τῷ ΠΡΟΣΗΓΟΡΟΣ, τίς 
με προσαγορεύσει; ἘΞΑΝΑΣΧΗΣῈ- 
ΣΘῈ, ωνέξεσϑε. ΠΑΝΏΩΔΕΙ, ἀξίῳ 
ἐπωλείας. 

1411. ΠΑΤΡΟΣ, 9 Ποίαντος. 
1425. ΧῺ ΛΔΟΓῸΣ ΤΟΙΟΣΔ᾽, 

περὶ τῷ σοι συμφέροντος. 



ΕΓΠΞ ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ͂Ν. 829 

1441. ΤΕΘΡΗΝΗΤΑΙ ΛΟΓῸΪΣ. γράφεται ΓΌΟΙΣ. «πολλὰ 
διὰ Τροίαν ποέπονϑα, φησίν. 

1442. ΣΤΕΙΧΩΜΕΝ. ἐπὶ τὴν πατρίδα" ἀπατᾷ ἐ δὲ κα καὶ ϑέλει ἄξαι 
εἰς τὴν Τροίαν. 

1446. ΑἸΤΊΑΝ ΔῈ ΠΩΣ. -πτῶς, φησὶν, ἀναίτιος γένωμαι τοῖς 
Ἕλλησι ; ΧΩΡΑΝ ΤΗΝ ΕΝΜΗΝ. τὴν Σκῦρον. 

1457. ΦΑΣΚΕΙΝ Δ’ ΑΥ̓ΔΗΝ, ὑπολάμδανε, φησὶν, ὁρᾷν τὸν 
Ἡρακλέα, καὶ ἀκούειν τῆς φωνῆς αὐτῷ, 

1478. ΤΟΞΩΝ ΕΜΩΝ ΜΝΗΉΜΕΙΑ. ἀντὶ τοῦ, ἐκ τῶν ἀριςείων 
κἀμὲ τίμησον. ΠΡῸΣ ΠΥ͂ΡΑΝ ΕΜΗΝ. τὴν ἐπὶ τῇ Οἴτῃ. 

1487. ΕΥ̓ΣΕΒΕΙ͂Ν ΤΑ ΠΡῸΣ ΘΕΟΥ͂Σ. αἰνίτϊεται τῦτο εἰς 
Νεοαϊόλεμον' ἐν γὰρ τῇ τῷ ᾿Ιλίϑ ἁλώσει ἀπέκτεινε τὸν Πρίαμον, προσ΄- 
φυγόντα τῷ βωμῷ τῇ Ἑρκεία Διός. 

1404. ΤΙΘΕΜΑΙ. συγκατατίϑεμοι. 
1408. ΣΤΕΙΧΩΝ ΧΩΡΑΝ ΚΑΛΕΣΩ. ἀσπάσομαι ἀνωχωρῶν. 

ΞΥΜΦΡΟΥ͂ΡΟΝ ΕΜΟΙ. τὸ φρερῆσάν με καὶ φύλαξαν. ΚΤΎΠΟΣ 
ΑΡΣΗΝ. ἰροχυρὸς, ἔντονος. ΕΡΜΑΙΟΝ ΟΡΟΣΞ. δύναται πσάντα τὰ 

ὄρη Ἕρμαια καλεῖδϑαι, ὅτι νόμιος ὁ ϑεὸς νὴ ὄρειος ὁ Ἕ;ρμῆς" ἔς δὲ καὶ 

Ἕρμαιον οὕτως ἐν Λήμνῳ καλόμενον" ἐμοὶ δὲ, φησὶ, πολλὰ βοῶντι καὶ 
τὸ Ἕρμαιον ὄρος ἀντεφθέγξαϊο. ΑΝΤΙΤΥΠΟΝ, ἀμοιβδαῖον, ἀν]ίμιμον. 

1507. ΓΛΥΚΙΟΝ ΤῈ ΠΟΤῸΝ. τινὲς ΛΎΚΙΟΝ ΠΟΤΟῸΝ γρά- 

φασιν" ἔςι δὲ ἢ οὕτω καλεμένη κρήνη ἐν Λήμνῳ, Λυκίβ ᾿Απόλλωνος" ἢ, 

οἷον ἐν ἐρημίᾳ, ὑπὸ λύκων ποινόμενον. 
1509. ΔΟΞΗ͂Σ. τῆς οἰήσεως" ἀντὶ τῶ, οὐδέποτε τῶτο οἰηϑέντες» 

οὐδὲ ἐλπίσαντες τελειβόδο!, ὥςε ἀπελϑεῖν εἰς Τροίαν. ΓΝΩΜΗ ΤΕ 

ΦΙΛΩΝ. τῷ Ἡρακλέες, καὶ τῷ Νεοπϊολέμα. ΠΑΝΔΑΜΑΤΩΡ ΔΑΙ- 
ΜΩΝ, τινὲς τὸν Ἡρακλέα νοϑσιν" ἔνιοι τὴν Τύχην. 

1446. ΑἸΤΙΑΝ, κατηγορίαν. 
1467. ΠΑΘΕΙ͂Ν, γενέσϑαι, ἘΚΚΡΙΘΕΙΣ, νομισϑείς. 

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕἘΠΞ ΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤῊΝ ΣΧΟΛΙΩΝ, 



ἀρὴν ἔρον, 

ὑεκύιο, νέοις ἩμΝοΝ, 
ἐνῷ δας Ὑμ} ϑὴν τῶι 

ἡννήδαν: 

πὶ ἡκοϊνῆξον τόμ οὐὐφότιλ  γρ ψμράβριδν 
ΜΘ ΥΌΠ ΜΟΤΑΥᾺ εν ΜΟΤΟΠ στὸ μοιανλα τοῦς ᾿ υνοβαῖγὰ βανα, ὀρναν εὐ, ΓΤ τὰ 

; δ πον ἘΣ Υ Ἔ ΠΝ δ δ , 
ΤΑΝ τῶ, ἐπε εἶν ρῷ δὰ γὴν Ἐνο 

ΟΥ̓ΈῈ Ἐς με ψυβλυπα ἰρῶ μωθϑιρανα ; ᾿ιβλϑαγαηλακα Ἡπρβ Αὐηκονῦα ων βιλελάκμη ΒΓ 
ΑΤΝΝ ΩΣ ἐν ἼΗ Τορίβρι δὰ μαι ὴ Ἴ 

ἀμ λμλον δὴ ᾿ τ ἵ ΤΣ ΤΥ 

τον" ἽΚΑΥΤΙ 
ὑβοωρ ποῖα «ῆλαεν ΠΕΙΩΝν ἾΡΙΣ 

« 

4 



ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ͂ 

ΤΟΥ ΤΡΙΚΛΙΝΙΟΥ͂ 

ΣΧΟΛΙΑ. 
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ὥ, ΠΙῚεῖρὰν ΑΡΠΑΣΑΙ. ἢ σειραϑῆναι τῶν ἔχϑρῶν, καὶ ὧν καῖὰ 
σϑ μηχανῶνται Φρλαδαν ομδνφάς: τῷ, πρὶν ἢ παϑεῖν, μαϑεῖν καὶ, 

φυλάξαθθαι. Ἢ ὅτως" ἁρπάσαι καὶ μη γησῖ λαβεῖν π πεῖραν τῶν ἐχθρῶν, 

τί κατὰ σὃ μηχανῶνται. 

4: ΤΑΞΙΝ ΕΞΧΑΤΗ͂Ν. ὅτι ἐν μὲν τῷ " μέρει ᾿Αχιλλεὺς ἦν τῷ 

ερατ, ἐν δὲ τῷ ἄλλῳ Αἴας οὑτὺσὶ, ἵνα, ὡς χρείτ]ὸς τῶν ἄλλων τὴν 
ἰογὺν, φύλακες ὦσιν" ἐν δὲ τῷ μεταξὺ ᾿Αγαμέμνων νὴ ενν σὐρανο οἷς καὶ οἱ 

λοιποὶ ςρατηγοί. 

10. ΣΤΑΖΩΝ ἹΔΡΩΤῚ. τῦτο καϑ' ὅλον καὶ μέρος" τὸ μὲν ΣΤΑ-᾿ 
ΖΩΝ, ὅλον: τὸ δὲ ΚΑΡΑ ΚΑΙ ΧΕΡΑΣ,, μέρος" καὶ οὐχ, ὥς τινές, 

φασι, ΣΤΑΖΩΝ καὶ ςαζόμενος, καὶ ἔξωθεν τὸ ἔχων λαμθάνεσι, λέγονϊες, 

οὕτω, ςαξόμενος τὸ κάρα, καὶ ἔχων τὰς χεῖρας ξιφοκτόνες. 
14... ΦΙΛΤΑΤΗ͂Σ ἘΜΟΊ. εἰκότως τῦτ᾽ εἶπε" δεῖ γὰρ τοὺς συνε- 

μοφ θμρ οἷος οὗτος, τὴν ᾿Αϑηνᾶν τποερὶ πολείς 8 τοοιεῖδλοι, ΚΟΜΟΥ 
ἔφορον οὖσαν. 

17. ὩΣ ΤΥΡΣΗΝΙΚΗΣ. τούτων γὰρ αἱ σάλπιγγες κρείτῖος τῶν 
τραρ᾽ ἑτέροις εὑρημένων" ἢ ὅτι πρῶτοι Τυρσηνοὶ τὴν σάλπιγγα εὗρον" 
βέλτιον δὲ τὸ τορῶτον" αἱ γὰρ τῶν Τυρσηνῶν σάλπιγγες" ἐξαίρετόν τι 

τῶν τσαρ᾽ ἑτέροις εὑρημένων ἀπετέλεν μέλος, ὡς μόγον ἀκέσαντά τινα 

γνῶναι Τυρσηνικὴν εἴνωι τὴν ἠχᾶσαν σάλπιγγα. Λέγει οὖν ᾿Οδυσσεὺς 
ἐνταῦϑα πρὸς τὴν ᾿Αϑηνᾶν" "Ὄντως ἀκέω τὸ σὸν φώνημα ΕΥ̓ΜΑΘΕΙΞ. 

αὶ εὐκατάληπῖον, καὶ ὀξέως νοῶ ὅτι σόν ἐς!ν, εἰ καὶ ἀϑέατος ὑπάρχεις" 

ὥσπερ καταλαμβάνω τὸ φώνημα τῆς Τυρσηνικῆς σάλπιγγος» ἀκέων 

ἠχᾶσαν αὐτὴν δηλονότι. 

21. ΑΞΣΚΟΠΟΝ, ἀνέλπιςον, ἀπροσδόκητον" οὐ γάρ ἐς! συνιέναι 
τίνος χάριν ἐποίησε. 

28. ΑΛΩΜΕΈΕΘΑ, τῇ διανοίᾳ, οἰόμενοι τῶτον ταῦτα πποιῆσαι, ἀπὸὺ 
τῷ ϑεαϑῆναι ὑπὸ τινὸς κατασκόπϑ ξιφηφόρον ἐν τῷ τοεδίω νυκτός" ἔνες.," 
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δὲ ἀπιςεῖν, διὰ τὸ μαινομένε τὸ ἔργον δοκεῖν' ἐκεῖνος γὰρ ἐν τοῖς σώτ᾽ 
Φροσι. : 

24. ΤΩΔ᾽ ὙΠΕΖΎΓΤΗΝ, ὑπῆλϑον' ἀπὸ τῶν ζώων τῶν ὑπὸ τῷ 
ξυγῷ δελευόντων. 

32. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΝ. κατὰ τινὰ μὲν σημειδμοι, ὡς αὐτός ἐς!ν ὁ 
δράσας" κατὰ τινὰ δὲ εἰς ἔχπληξιν τοίπίω καὶ ἀπορίαν, οὐ δυνάμενος 

συνιένοι τὸν δράσαντα" σώφρων γὰρ ὁ Αἴας" τὸ δὲ ἔργον μαινομένε καὶ 

““αραπλῆγος. Οἱ δὲ λέϊοντες ΤᾺ ΜῈΝ τῶν ἰχνῶν, ἃ καλῶς λέγεσι. 
80. τὸ ΣΟΙ οὐ παντάπασιν ἀργόν" ἀλλὰ καί τινα χρείαν παρέχειν 

εἴ τις ἀκριδῶς σκοποίη" ἐπειδὴ γὰρ ὁ ᾿Οδυσσεὺς, ὅς ἐςιν ὁ πράξας, 
μαϑεῖν ἐδούλετο, διὰ τᾶτο ᾿Αϑηνᾷ «τρὸς τὴν ἐρώτησιν τῶτό φησιν, ὡς 
ΤΑΎΤΑ ΤΑ ἘΡΓᾺ τῷ Αἴαντος ἘΣΤῚ ΣΟΙ, τῷ περὶ τούτὠν μαϑεῖν 
ϑητᾶντι" εὑρήσεις δὲ τῦὅτο πολλάκις προϊών. 

42. ἘΠΕΜΠΙΠΤΕῚ ΒΑΣΙΝ. οἱ λέγοντες τὸ ἐπεμπίπιειν ἀντὶ τῶ: 
ἐπιξάλλειν, ἵνα συντάξωσι τὴν αἰτιατικὴν, τἀληϑδὲς ἀγνοδσιν" ἀλλ᾽ 

ὥσπερ φαμὲν, πολεμῶ. σοι πόλεμον, καὶ ἦλθον ἐνταῦϑα᾽ καλλίφην σο- 
ρείαν, οὕτω τὴ νῦν; ἐπεμπίπλει. ταῖς. ποίμναις τήνδε τὴν βάσιν" τϑτές:ν- 
τίνος ἕνεκα ἐπὶ ταύταις ὁρμᾷ ὁρμὴν τήνδε : 

48. τοῦτο καϑ᾿ ὅλον καὶ μέρος, τὸ μὲν ΔΟΚΩ͂Ν, ὅλον" τὸ δὲ ΧΈἤ- 
ῬΑ, μέρος. 

51. ἐπειδή φησιν ἡ παροιμία; Νς ὁρᾷ, αὶ νᾶς ἀκούει" ὁ δὲ Αἴας ὑπ 
᾿Αϑηνᾶς τὸν νῶν. κατεσέσειςο, διὰ τϑτό φησι τὸ ΔΥΣΦΟΡΟΥΣ ΕΠ’. 
ΟΜΜΑΣῚ ΓΝΩΜΑΣ ΒΑΛΟΥ͂ΣΑ, τετές!, τὸν νῦν αὐτῇ διαφϑεί-. 

ρβασα, ὥςε ὁρῶντα μηδὲν αἰδγάνεδ)οι, πάσχοντος τῇ αἰτίϑ τῆς ὁράσεως, 
ἀλλ᾽ οὐ τῆς ὁράσεως. 

54. οὐ δεῖ “ὌΝ τὸ ΛΕΙ͂ΑΣΣ ἔξωθεν τὴν ἀπὸ λαμβάνειν, ἀλλ᾽ οὕτω" 
λέγειν" «ρὰς τὰ φήραατα φρερήματα τῶν βεκόλων; τὰν ἄδαςα “τῆς 

λείας, ἤτοι τὴν ἀμέριςον λείαν. 

57. ΑΥ̓ΤΟΧΕΙΡ ΚΤΕΙΝΈΙΝ:. αὐτοχείρως ἔδει εἰπεῖν", μια δλ Ἂν» 

ἘΧΩΝ ἐπήνεγκε" καὶ τὸ ΟΤ᾽ ΑΛΛΟΤ᾽ ΑΛΛΟΝ. δὲ. ἀσυνδέτως εἴς. 

ρηχε. ἘΜΠΙΤΝΩΝ. οἱ γράροντες ἐμπίαῖαν, οὐ καλῶς. γράφεσι:.. 
βραχὺ: γὰρ ὀφείλει εἶνοι τὸ ΠΙ, ὡς ἐν τετάρτῃ ὃν χώρᾳ. 
.50. ΜΑΝΙΑΞΙ͂Ν, ΝΟΞΟΙ͂Σ ταυτὸν τῷ ΕἸΣ ΕΡΚΗ ΚΑΚΑ; ᾿ 

οὕτω λέγε" ἐγὼ δὲ φοιτῶντα καὶ ἀλόγως. ὁρμῶντα. καϑ᾽ ὑμῶν. ἄνδρα ὥ- 
τρυνον, εἰσέδαλον εἰς ἕρκη κακὰ, ἐν μανιάσι νόσοις" τϑτές ιν» ἐκ ἄλλως. 

ἐποίησα αὐτὸν δυρυχῆσαι, (τὅτο γάρ ἐς: τὸ εἰς. ἕρκη κακἂ). ἀλλ᾽ ἢ ἐν 
τῷ ποιῆσοι αὐτὸν μαινόμενον. 

76. ΤΟ ΣΙΠΑ; τὸ μὲν προςακχτικὸνν, σπονδειοικὸν ὃν» «παροξύνεται, 

οὑς τὸν (87.) 



Σίγα νυν ἑς ὡς, καὶ μέν᾽ ὡς κυρέϊς ὄχων.. : 
καὶ πσαρ᾽ Εὐριπίδῃ, ( Εκαθ. 5383.) ' εἰ κν, 159 

Σίγα; σίωπα". γήκεμῶν. δ᾽ ἔςησ᾽ ὄχλιοὺ. ᾿ 
τὸ δὲ ἐπίῤῥημα, τροχαϊκὸν ὃν, ττρόπερισπᾶται» ὡς τὸν 

- τ τΘύ. χὰ ἀνέξῃ,, μηδὲ δειλίαν. ἀρᾶϊς ; : 

καὶ σαρ ̓Αἰργύλῳ; (Ἐπὶ. ἐπὶ Θη6. 256.} 
Οὐ. σὔγας μηδὲν τῶνδ᾽ ἐρεῖς κατὰ αἸόλιν. 

τὸ μέντοι ΑΡΕῚΣ οὐκ ἄρῃς ὀφείλει γράρεδϑαι ἐπὶ ἀορίς:,. ἀλν ἀρᾶς. 
ἐπὶ μέλλοντος" ὁ μὲν ὕδρ. ἀόξιςος, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖον: φύγε ἢ δὐκό» 
μακρᾷ πιαραλήγεταμ" ὡς ἐπὶ τὸ πὐλεῖςον δὲ εἴρηται, διὰ τὸ ἐπήνεσα, νὰ 
ἐγέλασα, καὶ ἤροσα, καὶ ἔφρασα, τὴ ὅδοι. λοιποὶ ἀόριςόι ἀπὸιμελχλόντων γί- 
νοντοι βραχείᾳ συλλαξῇ ττ-αραληγομένων" ὁ δὲ μέλλων τῆς πέμπτης: 
συζυγίας τῶν βαρυτόνων. τὰ ἀμετάβξολα τηρεῖ μετὰ συςολῆς τῆς παρα- 

ληγόσης κοὴ σερισπωμένε. τόνε" ὥς ἐπειδὴ ἡ ἕκτη τοῦ. ἰάμδψ: “χώραι ἣ: 

ἰάμβῳ. ἢ πτυῤῥυχίῳ ἐκφέρεται, οὐ χρὴ ἄρῃς γράφειν; ὡς. ἐν πολλοῖς τῶντ 

βιδλίων εὕρητο" μακρὸν γὰρ ἂν:τὸ α τὸν τῷ μέτρε: διαφϑείρει κανόνα". 
ἀλλ᾽ ἀρεῖς, διὰ τὸ ἴαμθον εἶναι τὸν τοιοῦτον μέλλοντα" εἰ δέ τὶς εἴπόμ. 
ὡς ἐπειδὴ τὸ ἦρα ἀόριςος. μεταθὰς εἰς ὑποτακὶικὸν, συνέςειλε τὴν σαρα- 

λήγεσαν κατὰ τὸν κανόνα, ἰςω ὅτι πάντες οἱ ἀξριςοι, κἄν τε δισύλλά-" 
βοι ὦσι, κἄν τε τρισύλλαθοι, τὴν μὲν κλιτικὴν ἔχτασιν. κινηδέντες ἀπο- 

βάλλεσι, κᾷν: τε συλλαθική ἐς!, κἄν τε χρονική" οἷον ἔτυψα, ἐὰν. τύψω"- 
ἤκεσα, ἐὰν ἀκούσω" εἶδον, ἰδών" ἦλθον, ἐλθών" πλὴν τῇ: εἶπον, εἰπών: - 

καὶ ἧκον, ἥ ἥκων, ἦγεν ἐλϑών: πὴν δὲ. παραλήγεσαιν μοροιρὰν ἔχεισι, πλὴν 
τῶν ορημέμεν' κοὴ τὸ ἄρῃς οὖν εἰ. χὴ συνέςειλε: τὴν. πλειὸ, ἔκτασιν:.- 

ἀλλὰ τὴν φυσικὴν διεφύλαξε μακρότητα) οὐ. μόνον. δὲ. τὸ ἄρῃς, ἀλλὰ νὰν 
τὸ ἄρον" διὸ καὶ σρόπερισπᾶταρ" ὅτι δὲ μακρά. εἰσι. γύτα Ἰαν ρον τρί 
ἐντεῦϑεν" (120.) 

Μηδ᾽ ὄγκον; ἄρῃς. μηδέν), εἴγτινος ἀλώνες 

(Τραχ. 812.) 
τς ᾿Αλλ᾽ ἄρον ἔξω, κοὴ ἡ μάλιξα μὲν ἐμέϑες. -- 

77.. ἡ' σύνταξις. ΟΥ̓Κ ἮΝ καὶ ἔςιν. ΟΔῈΣ καὶ οὗτος, ἤγθν νδ' νδΑΐαρ, 

ΑΝΗΡ ὁ ΠΡΟΣΘΕΝ. ἤγεν; οὐκ ἔξι τοιῶτος, οἷον ἠπίςασο, πρότερον. 
φρενῶν καὶ λογισμῶ μέτοχος, ἀλλὰ μαινόμενος, ὥς οὐκ ἂν ἐπγνοίη: δέει. 

85. ΒΛΕΦΑΡΑ. ἐνταῦϑα τοὺς. ὀφϑαλμιὸς, ἀπὸ τῷ περιέχοντος. τὸ 

περιεχόμενον: βλέφαρα. γὰρ. κυρίως, οἱ. τοὺς. οσδννν: 
ὑμένες. 
.87. τὸ ΝΥ͂Ν τῶτο, εἰ καὶ ἀντὶ τῷ δὴ ἐςὴν, ἀλλ΄ ἔχει καί τινα ἔμ.- 

φασιν καιρῶ,. ἄφπερ φαμὲν νὰ τὸ" ὅτε, τὸ τὴν αἰτίαν. δήλϑν' τῶφο, γὼρ, δὰ 
μόνον ἀντὶ τῷ ἐπεὶ ἐξὶν, ἀλλὰ καὶ καιρὸν δηλοῖς. 
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92. ΠΑΡΕΣΤΗΣ, ἤγεν πταραςάτις καὶ βοηϑὺς ὑπηρδδι, ἐμοὶ, ἵνα 
τὸς ἐχϑρὲς ἀνέλω. Χ 

96. αἱ δύο σερήσεις ἐνταῦϑα ἀντὶ μιᾶς καταφάσεως" μία γὰρ φέρη- 

σις τὸ ΟΥ, καὶ ἑ ἑτέῥα τὸ ΑΠΑΡΝΟΥ͂ΜΑΙ. ᾿ 

101. τὸ ΓᾺΡ οὐκ ἔς! ἐρϑαδκουδρβ δῇ ἀλλ᾽ ἔςξι κάλλος τῷ λόγου, 

ἐν ἀρχῇ ἐννοίας τιϑέμενον, ᾧ ᾧ καὶ οἱ λογοποιοὶ χρῶνται πολλαχῆ. 

108. εἰ νὰ δοχεῖ τὸ ἘΠΙΤΡΙΠΤῸΝ ΚΙΝΑΔΟΣ εὐϑεῖα, διὰ τὸ ῥᾳ- 
δίως ὅτω ὀυγτάσφέδναι, ἀλλ᾽ ἐκ ἔςιν οὕτως" ἀλλ᾽ ἔςιν αἰτιατικὴ πρὸς 

εὐϑεῖαν προχωρᾶσα, ὥσπερ καὶ ὑοὰ τῷ ἹΚωμικῷ" (Νεῷ. 95.) 

οἱ τὸν οὐρανὸν 
Λέγοντες ἀναπείϑεσιν ὡς ἔςιν πονιγεύς. 

καὶ π“ἄλιν" (Νεῷ. 145.) 
Ψύλλαν, ὁπόσες ἅλλοιτο τὲς αὑτῆς πόδας. 

εἰ καί τινες τῶν ἀμαϑῶν τὴν διὰ, τορόϑεσιν λαμβάνεσιν ἔξωϑεν" ἐςὶ δὲ᾽ 
τὸ ΟΥ̓́ΡΑΝΟΝ αἰτιατικὴ πρὸς εὐδεῖαν τὸ ΠΝΙΓΕΥΣΞ τοροογωρῶσα" 
οὕτω δὴ καὶ τῶτο" τοροϊὼν δὲ εὑρήσεις αὖϑις τήνδε τὴν σύνταξιν" ἀλλὰ 
καὶ τὸ, (118.) ᾿Δλὰ 

Ὁρᾷς, Ὀδυσσεῦ, τὴν ϑεῶν ἰογὺν, ὅση. 
καὶ τὸν (1141.) 

Σὺ δ᾽ ἀντακούσῃ τῶτον ὡς τεϑάψεται. 

οὐχ ἐτερο ἐς!" μὴ μόνον δὲ τσαρὰ ποιηταῖς» ἀλλὰ καὶ λογοποιοῖς σον 
τοιαῦτα εὑρήσεις. 

119, ΧΑΙΡΕΙ͂Ν. ἤγεν, ἄλλα λέγε, καὶ ὑπακούσομαι" εἰκότως δὲ 

εἶπε τὸ ΧΑΙΡΕΙ͂Ν. ὅταν γάρ τις εἰπών τι εἰσακθδγῇ, διὰ τὸ σεπλη- 
ρῶδγοι τὸ ϑέλημα αὐτοῦ, ἥδεται. Ἂ 

115. ΧΡΩ ΧΕΙΡΙ. ἤγθον ἀπόλαυε τῆς χειρὸς τορὺς τὸ σὸν ϑέλημα, 

ὅσον ἔξεςι, τῶτον κολάζων. 
119. τὸ ΑΝΔΡΟΣ πρὸς τὸ ΠΡΟΝΟΥΣΤΕΡΟΣ καὶ πρὸς τὸ Α- 

ΜΕΙΝΩΝ ἔχει τὴν δύναμιν. 
122. τὸ ΜΠΗΣ οὐ «ρὸς τὸ ὄπιδδεν νοητέον, ἀλλὰ πρὸς τὸ ΕΠ- 

ΟΙΚΤΕΊΡΩ. ἔς, δὲ ἐναντιωματικὸς σύνδεσμος" ἔς! δὲ χὰὶϊ᾿ ὁ λόγος 

τοιοῦτος, οἷον, εἰ καὶ ἐχϑρός ἐς!ιν, ὅμως οὕτως ἔχονται αὐτὸν ἐλεεῖν μᾶλ-- 
λον ἄξιον ἢ μισεῖν. . 

127. ΤΟΙΑΥ͂ΤΑ. ὡς τοὺς μεγαλαύχες οὕτω ϑ.Ξοὶ χολάζεσι, χαὶ 

«πρὸς αὐτὲς οὐδέν ἐς: τὸ ἀνϑρώπινον" ὅτι δὲ Αἴας τοιοῦτος, ροϊόντες 

εὑρήσομεν. Ἔ ΚΡῸΝ 
131, τὸ ὩΣ ἀντὶ τοῦ ὅτι ἐνταῦϑα, καὶ ἀντὶ τοῦ καϑὰ, νοητέον, 

Καὶ τὸ μὲν ἀντὶ τῇ καϑὰ οὕτω νοητέον᾽ ἅπαντα τὰ ἀνϑρώπινα κλίναε 
αὶ πίπτει; καὶ ἀνάγει καὶ ἀναφέρεται; καϑάπερ ἡμέρα ἀρχομένη τε καὶ 
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άλιν λήγεσα, τῇ μὲν ἡλίου, ὁπότε πορρὸς τὰ κάτω χωροίη, λήγεσαν 
ταύτην ππαρασχευάξοντος, ὁπότε δὲ ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω πάλιν 
ἄνεισιν, ἀρχομένην δεικνύντος καὶ φαίνοσαν" οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἡμέρα, ἢ 
ταρεσία ἡλίε, ὥσπερ καὶ τοὐναντίον ἣ νὺξ, ἀπεσία. ἘῚ δὲ ἀντὶ τῷ ὅτι, 

-ρὸς τὸ ἄνω συνάψεις" ὅτι ἡμέρα αὶ καιρὸς εἷς ἅπαντα τὰ ἀνϑρώπινα 

κλίνει καὶ μεϊαδάλλει, καὶ ἀνάϊει καὶ ἀνορθοῖ, ὥσπερ ὸ Φίλων φησί" ““ Τύχης 
““ γὰρ ἀςαϑμητότερον ἐδὲν, ἄνω καὶ κάτω τὰ ἀνθρωπεῖα πετΊευέσης." 

186. ἘΠΙΧΑΙΡΩ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐπὶ κακδ λαμβάνετοι" νῦν δὲ 
ἐπὶ καλῇ κεῖται, τῆς ΕΠῚ πρὸς τὸ ΣῈ; συντασσομένης" ὅπερ καὶ εἰς τὸ 

ἘΠΙΒΗ ποιήσεις" βούλεται δὲ δεῖξαι, ὅτι κα τὴν εὐτυχίαν ὰὶ τὴν δυςυ- 
χίαν αὐτὰ οἰκείαν λογίξεται. Ἄ , 

140. ΠΕΛΕΙΑΣΞ. τῦτο γὰρ τὸ ξῶον ττάνυ δειλόν" εἰκότως δὲ εἶπε 
τὸ ΟΜΜΑ- ὁπόταν γὰρ αἰδ)ομένη τινὸς ψόφε καμμύῃ τὲς ὀφθαλμοὺς, 
τταλλομένην ἐςὶν αὐτῆς τὴν καρδίαν φράσαι. 

141. μὴ λάξῃς εἰς τὸ ΝΎΚΤΟΣ ἔξωϑεν ἐπὶ, ἀλλὰ πρὸς τὸ ΘΟ- 
ΡΥ͂ΒΟΙ σύντασσε" ἐπειδὴ γὰρ ταῦτα νύκτωρ γέγονεν, ἄρις᾽ ἂν ἔχοι 
λέγειν τῆς νυχτὸς τοτεσὶ τὲς ϑορύδες" μὴ διςάσῃς δὲ, εἰ πρὸς τὸ 

ΦΘΙΜΕΝΗΣ, ὅπερ ἐςὶ σιαρῳχημένε χρόνϑ, τὸ ΝΎΝ συντάξεις" διῶ, 
γὰρ τὸ πάνυ ἀρτίως, ἢ μὴ ἐκ πολλοῦ, γεγονέναι τὴν φϑίσιν, τὸ ΝΥ͂Ν 
τέϑειται; τὸ σύνεγγυς τῆς φϑίσεως τταριςῶν. 

143. τὸ ἹΠΠΟΜΑΝΗ ἢ «ὡρὸς τὸ ΛΕΙΜΩ͂ΝΑ νόει" ἱππομανὴς 
γὰρ λειμὼν, ἐν ᾧ ἵπποι μαίνονται καὶ βακχεύεσιν" ἢ μὴ σύναπῖε πρὸς τὸ 

λειμῶνα, ἵν᾽ ἦ τὸ ΠΠΟΜΑΝΗ «ρὸς τὸ ΣῈ, οὕτως, ἐπὶ τὸν λειμῶνα 
βάντα σέ' πποταπόν ; ἱππομανῆ, ἤτοι μεγάλως καὶ σφοδρῶς μαινόμενον 
αὶ ϑυμούμενον" ἵν᾽ ἢ πσαραπλήσιον τῷ βούπαις, ἀντὶ τῇ, μέγας τραῖς" ἢ 

[ΠΠΟΜΆΝΗ͂, τὸν ἱππικόν. 

150. εἰκότως εἶπε τὸ ΝΎΝ, παριςῶν τὴν ἐνεςῶσαν αὐτῷ ἔχϑραν 

πρὸς τὰς Ἕλληνας, καὶ μάλιςα τὲς αὐτῶν πρἔχοντας, ἠδικηκότας αὐτὸν 
τῇ τοερὶ τῶν ὅπλων κρίσει" ὥςε ἃ κατ᾽ αὐτοῦ ἀκόοιεν, εἰ καὶ ψευδῆ, 
ἀλλ᾽ ὡς ἀληϑῆ δεχόμενοι ἥδονται. 

154. μὴ λάξῃς ἔξωϑεν τὸ κατὰ εἰς τὸ ΜΕΓΑΛΩΝ, ὥς τινες τῶν 
ἀμαϑῶν, ἀλλ᾽ οὕτω λέγε" οὐ γὰρ ἄν τις δηλονότι ἁμάρτοι τῶν μεγά- 
λὼν ψυχῶν, ΤΕῚΣΞ καὶ πέμπων κατ᾽ αὐτῶν, λόγος δηλονότι ἐχϑίςους" 
εἴρηται δὲ ἐκ μεταφορᾶς τῶν τοξευόντων" ὅταν γὰρ μείζων ὁ σκοπὸς ἢ, 
ἥχιςα τότε ἀποτυγχάνεσιν. Οἱ δὲ τροςιϑέντες τῷ κώλῳ τότῳ τὸ λό- 
γ8ς, ἤγεν ἱεὶς λόγος, ἁμαρτάνεσι, μὴ εἰδότες τὰ μέτρα τῶν ς ἔχων" 

γοξται δὲ τὸ λόγες κατὰ συνεκδοχὴν, ἀπὸ τ ΛΕΓΩΝ, 
157. εἰκότως τὸ ΕΡΠΕῚ ἐπὶ φϑόνε εἴρηκε, δίκην ὄφεως, τὸς φϑονθ» 

μένος βλάπτοντος" ἐπὶ τότϑ γὰρ τὸ ἕρπειν λέγεται. 
Δ 
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160. οἱ προς ϑέντες εἰς τὸ ΑΡΙΣΤ᾽ ΑΝ, τὸ ΔΡΑΣΗ͂, καὶ λέγοντες, 

ἄρις’ ἂν δράσῃ, ἀγνοῦντες τὰ μέτρα τῶτο προςιϑέασι" σὺ δὲ τὸ ΟΡ- 
ΘΟΙΤΟ ἀπὸ κοινᾷ λέγε" ὁμοίως ΚΑΙ ΜΕΓᾺΣ ΟΡΘΟΙΘ᾽ Ὑπ0 
ΜΙΚΡΩ͂Ν λέγε, οὐ ΜΙΚΡΟΤΈΡΩΝ, ἑφϑημιμερὲς γὰρ ὀφείλει εἶναι! 

τὸ τοιῦτο κῶλον, ὡς ἀποϑετικόν' ἀλλὰ καὶ τὸ ΑΠΑΛΕΈΞΑΞΣΘΑΙ 

ΣΟΥ͂ ΧΩΡΙΣ τοιὅτον ὀφείλει εἴνοη ἑφϑημιμερὲς, ὡς ἀποϑετικόν" διὸ τὸ 

ΑΝΑΞ ἐξεδλήϑη παρ᾽ ἐμοῦ. Οἱ δὲ γράφοντες ἀπαλλάξαδηαι. ἀμαϑεῖς 

τῶν μέτρων" χρὴ οὖν ἀπαλέξαδ)γαι γράφειν, ἵν᾿ ἔχῃ ὀρϑῶς. 
162. τῦτο διπλῶς λέγε. ΑΛΛ᾽ ΟΥ̓ ΔΎΥΝΑΤΟΝ ΤΟΥ͂Σ ΑΝΟΗ- 

ΤΟΥ͂Σ. ΠΡΟΔΙΔΑΣΚΕΙΝ ΓΝΩΜΑΣ ΤΟΥΤΩΝ, ἤγεν τὴν σερὶ 
τότων διάνοιαν" τοτέςιν; θθδε)ς ἃ ἂν δύναιτο διδάσκειν τὸς ἀσυνέτες Ἕλ- 

ληνᾶς τούτες τὲς λόγες, ὡς δεῖ τοερὶ πλείς 8 «σοιεῖδλοι τὲς μεγάλες" 

αὶ ττάλιν, ΟΥὁ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΡΟΔΙΔΑΞΣΚΕΙ͂Ν ΤΟΥ͂Σ κατὰ τὰς 
- ΤΝΩΜΑΣΞ ΑΝΟΗΤΟΥ͂Σ ΤΟΥ͂Τ ὩΝ, ἤγεν τὲς μωρὲς τὴν διάνοιαν, 

καὶ μηδὲν τούτων ὧν ἔφην αἰδ)ανομένες. 
166. ἀλέξω ἀλεξήσω, αὔξω ἀὐξήσα; αὶ ἔψω ἑψήσω, ἐνεςῶτες οἱ 

μέλλοντες" ἀλέξω καὶ ἀλέξομαι, ἐνεςὡς, τὸ ἀντιτάτίομου ἢ βοηϑῶ. 

167. τὸ τᾶν οὕτως: ΑΛΛᾺ ΓᾺΡ ὙΠΟΔΕΙΣΑΝΤΕΙ͂Σ οἱ ΓΑχαιοί 

σε, ἤγεν φοδηϑέντες, ΟΤᾺῸ ΔῊ ΑΠΕΔΡΑΝ ΤῸ ΣΟΝ ΟΜΜΑ, 

ΠΑΤΑΓΌΟΥ͂ΣΙΝ, ἤγεν ϑορυθδσι, καθὰ ΑΓΈΛΑΙ ΠΤΗΝΩΝ ἀπο- 

φυγῦσαι ΜΕΓΑΝ. ΑἸΤΎΠΙΟΝ. πάταγος δί᾿ ἑνὸς τ. ὄτϊοθος δὲ, τὸ 

αὐτὸ, διὰ δύο. 

Ἡ σύνταξις οὕτως" ΑΛλ᾽ ΕἸ ΦΑΝΕΙΗΣΞ ΞῪ τούτοις ΕΞΑΙ- 

ΦΝΗΣ, ΤΑΧ᾽ ΑΝ ΠΤΉΞΕΙΑΝ καὶ φοθηϑεῖεν ΑΦΩΝΟΙ, ἐν σιγῇ" 
οἰτοτέςιν, ὑπὸ τῇ φόδε σιγὴν κα ἀφωνίαν ἕξεσιν" ὙΠΟΔΕΙΣΑΝΤΕΙΣ 

᾿κὶ φοδηϑέντες, ΑΤῈ καὶ καϑὰ ΑΓΈΛΑΙ ΠΤΉΝΩΝ ΜΕΓᾺΝ ΑΠῪ- 
ΠΙΟΝ καὶ ἀετὸν, ὑποδείσασαι δηλονότι. ΠΑΤΑΓΟΥ͂ΣΙ ΓᾺΡ καὶ ϑορυ- 
θῦσιν, ΟΤΕῈΣ ΑΠΈΔΡΑΝ καὶ ἀπέφυγον ΤΌ ΣῸΝ ΟΜΜΑ. καὶ μὴ 
γομίσῃς λέγειν τὸν Χορὸν τοῦτο, διότι ἐξέφυγον οἱ Ἕλληνες τὸ τὸ Αἴ- 
αντος ξίφος μανέντος, καὶ πρὸς τὰς ποίμνας χωρήσαντος, καὶ ἐκ ἀπώ- 

'λοντο τῶς γὰρ ἔλεγεν ἄν, ὅπερ οὐκ ἠπίςατο, ἀλλ᾽ ὕςερον ὑπὸ Τεκ- 
μήσσης καὶ αὐτῷ Δΐαντος ἔμαθε γ ἐλϑόντος εἰς αἴόδϑησιν ; ἐνδεικνύμεν(ν 

δὲ τὸ τῇ Αἴαντος φοδερὸν, τᾶτό φησιν. Οἱ δὲ τὸ ΓᾺΡ ἀργὸν λέγοντες 

ἀγνοῦσι τὴν σύνταξιν" καὶ γὰρ ςίζεσι μὲν πρὸς τὸ ΠΑΤΑΡΟΥ͂ΣΙ, τὰ 
δὲ ΑΤῈῸ ΠΤΉΝΩΝ ΑΓΈΛΑΙ ἀσυνδέτως ἐκφέρεσι. Τὸ δὲ ΟΤῈ ἐν- 

ταῦϑα ἀντὶ τῇ ὁπότε ἐς ν᾿ ἐπειδὴ καϑολικῶς, ὡς ἔφαμεν, ὁ λόγος ἀπὸ 
τῷ Χορᾷ λέγετοι" ἢ μὴ λάμβανε πρὸς τὸ ΠΤΗΝΩ͂Ν ΑΓΈΛΑΙ τὸ 
ὑποδείσασοι, ὡς ἔφαμεν" ἀλλ᾽ ἐκ τὸ ΑΠΕΔΡΑΝ, ἀποδρᾶσαι κατὰ 
αυνεκδοχὴν νόει, ἵν᾽ “ἦ, ἀποδρᾶσαι μέγαν αἰγυπιόν. 

Δ 
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172. εἰκότως ΓΆρτεμιν, καὶ ΓΆρην, καὶ τὸν ὑπεργὸν αὐτοῦ ᾿Ενυάλιον 

αἰτίες τῶν ππαρόντων ἡγεῖται κακῶν, ἅτε πολεμικὸς ϑεὸς, καὶ βεβοη- 
ϑηχότας ἴσως ἂν αὐτῷ πρὸς μάᾶχην;, καὶ μὴ παρ᾽ αὐτᾷ τυχόντας ὧν ἔδει" 

ταῦτα δὲ ἦν ϑυσίωι καὶ ἀναϑήματα" οἴεται δὲ αὶ ἐν ἐλαφηθολίαις νὰ κυνη- 
γεσίαις συμμαχῆσαι αὐτῷ τὴν ΓΑρτεμιν" τότων γὰρ ἔφορος ἡ ϑεός" καὶ 
διὰ τὸ μὴ ἀντιτυχεῖν χάριτος, ὀργιδϑῆνω αὐτῷ. Μὴ λάθῃς δὲ ἔξωϑεν 
εἰς τὸ ΧΑΡΙΝ διὰ, ὥς τινες φασὶν ἀπατώμενοι πρὸς τὴν αἰτιατικήν" ἃ 

γὰρ μόνον, ἐψεύδνημεν τῦδε, φαμὲν; ἀλλὰ καὶ, τόδε" ὥσπερ καὶ, μέτ- 

εςί μοι τῦδε, καὶ, μέτεςί μοι τόδε" οὐ μόνον δὲ οὕτω φαμὲν τὸ ψεύδεδθαι, 
ἀλλὰ καὶ πρὸς δοτικὴν ττλαγιάζομεν, ὡς ἔχει κἀνταῦϑα' τορῶτον γὰρ 
εἰς αἰτιατικὴν συνέταξε, ΨΕΥΞΘΕΙ͂ΞΑ ΧΑΡΙ͂Ν ΑΚΑΡΠΩΤΟΝ λέ- 
Ὑων" εἶτα τρὸς δοτικὴν ἐπλαγίασε ΚΛΥΤΩΝ ΕΝΆΑΡΩΝ ΨΕΥ- 
ΘΕΙ͂ΞΑ ΔΩΡΟΙΣ. 

173. ἢ ΜΕΓΆΛΑ ΦΑΤΙΣ. οὔπω «πεπιςευκὼς ὁ Χορὸς, ὡς Αἴας 

τὸ διατεϑρυλλημένον διεπράξατο ἔργον, ἀλλ᾽ οἰόμηνοι ἐκ τινὸς μήνιϑας 
τῶν ϑεῶν ταύτην τ᾽ φήμην γεγενῆδθοι, πρὸς ταύτην ἀποτείνει τὸν 

λόγον. 

176. τὸ ΠΟΥ͂ οὐ μόνον δηλοῖ τόπον, ἀλλὰ καὶ ἀντὶ τῷ ἴσως πὰς 

ὥσπερ ἄλλοι τε ππολλοὶ μαρτυρᾶσι, καὶ Φιλόςρατος λέγων ἐν ταῖς Εἰ- 
κόσιν οὕτως" ᾿Οχνῶντές π8 οἱ Θηξαῖοι ἄρξωι μάχης. 

180. ΜΌΜΦΑΝ ἘΧΩΝ, ἤγεν μεμφόμενός σοι, διὰ τὸ ἴσως ἐν 
πολέμῳ συμμαχῆσαι, καὶ μὴ τυχεῖν ϑυσίας εἰς ἀμοιδήν. Τὸ δὲ ΕΝ- 
ΝΎΧΙΟΙΣ εἶπε, διὰ τὸ ἐν νυκτὶ γενέδϑοι τὴν μανίαν αὐτῷ. 

182. ΕΤΊΞΑΤΟ, ἤγεν ἀντέδωκεν, ἢ ἔλαθεν, ἢ ἔδωκεν ἁπλῶς, ἢ 

ἐτιμώρησε τοιαύτην ΛΏΒΗΝ, ἤγαεν ὕέξριν. 

189. ΒΑΞΙΛΗΣ. τοῦτο ᾿Ατ]ικῆς ἐςὶ διαλέκτϑ, τὸ τρέπειν τὴν δι 

δίρϑογγον εἰς ἡ. οἱ βασιλῇς γὰῤ λέγουρῇ καὶ οἱ ἱππῆς" καὶ τὸ ἤδη 

τοαρ Ὅμήρῳ, ἀντὶ τοῦ ἠπίςατο, τῆς αὐτῆς ὃν διαλέχτα; σαφέςερον τῶτο 
δείκνυσιν. 

100. τινὲς εἰς τὸ ΤΑΣ ΑΞΩΤΟΥ͂ ΣΙΞΎΦΙΔΑΝ ΓΈΝΕΑΣ τὸ ὁ 
ἄρϑρον λαμξάνεσιν ἔξωϑεν, χέγοντες" οἱ μεγάλοι βασιλεῖς, καὶ ὁ ὑπ- 
ἄρχων τῆς ἀσώτα Ξισυφιδῶν γενεᾶς ᾿Οδυσσεύς" οὗς, ὡς ἀγνοοῦντας, 

αὐτὸς ἐάσας, οὕτω λέγε" εἰ δὲ ὑποθαλλόμενοι μύϑες οἱ μεγάλοι βασι- 
λεῖς κλέπῖθσι ἢὶ ἀπατῶσι τὸς ἀκόοντας, καὶ ὑπάρχεσιν οἱ μῦϑοι τῆς 

ἀσώτα γενεᾶς τῶν ΣΣισυφιδῶν, ἤγεν τῷ πανόργε ᾿Οδυσσέως, τῷ ἐκ Σι- 

σύφε τὸ γένος κατάγοντος, καὶ τὸ ἑξῆς. Κυρίως δὲ ἄσωτος, ὁ τὸν πα- 

τρῷον κακῶς δαπανήσας κλῆρον. 

105. ΑΓΩΝΙΏ, ἤγεν ἐναγωνίῳ" ἐνταῦϑα γὰρ διατρίβοντες τοῖς 

ὙΤρωσὶ πολεμᾶμεν" ἢ ἀγωνίῳ, τῇ ἀγωνίαν κοὴ φόδον ἐμποιούσῃ «χολῇ 
2.2 
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καὶ διατριβῇ, διὰ τὸ εἰς μῆκος τοσῦτον τετάξϑαι τὸν πόλεμον, καὶ ὕπο“ 
Ψίαν πᾶσιν ἡμῖν εἶνοαι! τοῖς Ἕλλησιν ἐκ τότϑ, ὡς, οὐ Ἡαν .ὦ.. 

οἴκαδε. 

203. ΟἹ ΚΗΔΟΜΕΝΟΙ. ἢ «πρὸς μόνον τὸν Χορὸν νοητέον, διὰ 

μέσα τὸ ἘΧΟΜΕΝ ΣΤΟΝΑΧΑΣ λαμβάνοντας" οὗτος γὰρ ττατρό- 
ϑὲν τῷ Αἴαντι ὑποχείριος ἦν, καὶ διὰ τῦτο μάλιςα “πάντων αὐτῷ ἐκή- 
δετο ἢ συμπαραληπῖέον καὶ τὴν Τέκμησσαν, ὡς αὐτὴν μετὰ τὸ Χοροῦ 

κηδομένην τοῦ Αἴαντος, ἅτε γαμετὴν οὖσαν αὐτῷ. Οἱ δὲ λέγοντες τὸ 
ΤΗΆΛΟΘΕΝ ἀντὶ τῦ, ἀπὸ Τροίας φροντίξοντές Σαλαμῖνος, τἀληϑὲς 
ἀγνοϑσιν" οὐδεὶς γὰρ λόγος ἐνταῦϑα τῆς Σαλαμῖνος" ἠπάτηνται δὲ ἀπὸ 
τῇ λέγειν ΤΟΥ ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ ΟἸΚΟΥ͂. τὸ δέ ἐς! τοιοῦτον" οἱ 

φροντίξοντες τῶν Αἴαντος πραγμάτων τοῦ Τελαμῶνος ἘΒΑΘΝΝ 
ἔκπαλαι. 

208. μὴ εἴπῃς τὸ ΕἘΝΗΛΛΑΚΤΑΙ͂ ἀντὶ τῷ, ἐνηλλαιμμλκις ἤνγκρῳ 
ὥς τινες οἴονται, συντάσσειν ἐϑέλοντες πρὸς τὸ ΒΑΡΟΣ" «ἀλλ᾽ ἀντὶ τῷ, 

ἐνηλλάγη; ὥσπερ φαμὲν, ἠλλοιώϑην ἀλλοίωσιν, καὶ μετεθλήϑην μετα- 
ξολήν' οὕτω κἀνταῦϑα δέον εἰπεῖν, τίνα ἐναλλαγὴν ἥδε ἡ νὺξ ἐνήλλακ- 
τοῦ τῆς ΑΜΕΡΙΑΣ καὶ τῆς ἡμερινῆς καταςάσεως, ὁ δὲ ἀντὶ τ εἰπεέϊν 

ἐναλλαγὴν, ΒΑΡΟΣΣ εἶπε, δεικνὺς τὸ τῆς ἐναλλωγῆς δυοχερές" ὥσπερ 

γὰρ βαρὺ φορτίον οὐ δυνάμεϑα φέρειν, οὕτω καὶ τὴν ἀπροσδόκητον μεῖα:-- 
βολήν. ἘΠῚ μὲν οὖν συνάψεις πρὸς τὸ ΑΜΕΡΙΑΣ τὸ ΕἘΝΗΛΛΑΚ- 

ΤΑΙ, τὸ ἁμερίας ἀντὶ τῇ, πρὸ αὐτῆς ἡμερινῆς καταςάσεως νοήσεις" εἶ 

δὲ τὸ ΒΑΡΟΣ, πρὸς τὸ ΑΜΕΡΙΑΣ ἐρεῖς, τὸ ἁμερίας, ἀντὶ τῇ, τῆς νῦν 
" - μα α , ἢ “- δὲ , Ἂ ὃ ᾿ Ν Σ , 
Ἡμερινὴς καταςάσεῶς νοήσεις" τοῦτο ὁε εἴποις ἄν. οιὰ τὸ αμα πρω τὴν 

περὶ τοῦ Αἴαντος κακὴν φήμην τούτες ἀκοῦσοι, χαντεῆϑεν, βάρος λύπην ̓ 
διδέχϑαι, ὦ ὥςε ἣ κατὰ τὴν γύκτα συμδᾶσα ἐναλλαγὴ τῆς μετ᾽ ἐκείνην 

ἡμέρας ἦν. ᾿ 

218. τὸ ὙΠΕΙΠΟΙ͂Σ ἀντὶ τϑ, προείποις" εἰς ταύτην γὰρ τὴν ση- 

᾿μασίαν τῷ ὑπείποις χρῶντοι ἅπαντες" ἣ γὰρ ὑπὸ ἀντὶ τῆς τορὸ, ὡς ἔχξι 
ἡ τὸ ὑποτίμησις. 

216. τὸ ἩΜΙ͂Ν οὐ πιαντελῶς ἀργόν" ἀλλ᾽ ἔχει καί τινα «χρείαν, 
εἴπερ συνάψεις ὅτως, Ὁ ΑΙΑΣΞ ΗΜΙΝ. φίλτρον γὰρ ἐμφαίνει νὰ σχέσιν 
τὸ ἐμοὶ καὶ ἡμῖν, ἔνϑα ἂν εὕρηται οὑτωσὶ κείμενον" ὃ δὴ καὶ εὑρήσεις ἔν 
τε ποιηταῖς καὶ λογοποιοῖς σολλαχοῦ, ἀκριδῶς σκοπῶν. Τὸ δὲ ΝΥΚ- 

ΤΕΡΟΣ ἢ πρὸς τὸ ΑΠΕΛΩΒΗΘΗ σύντασσε, ἢ πρὸς τὸ ΑΛΟΥ͂Σ, 
223. ΑΤΥΛΑΤΟΝ, ἤγεν οὐ φορητὸν, ἀλλ᾽ ἀνυπομόνητον τοῖς ἀκού-- 

ὃσι, ἢ μάλιςα τοῖς φίλοις. ΟΥ̓ ΦΕΥΚΈΑΝ, ἣν οὐ δύναταί τις φυ- 

γεῖν, καὶ μὴ κατακλαδ)ῆνοῃ τῷ ἀκέσματι. 
232. ΒΟΤΗΡΑΣ τὲς τὴν ποίμνην φυλάσσοντας λέγει κύνας, ος γὰ 
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πτροϊὼν ἐρεῖ" τὸ δὲ ΒΟΤΗΡΑΣ καὶ ἹΠΠΟΝΟΜΟΥ͂Σ ἐχ παραλλήλϑ᾽ 

καταχρηςικῶς δὲ τὸ ΠΠΙΠΟΝΟΜΟΥ͂Σ εἶπεν" ἱππονόμος γὰρ ὁ τῶν 
ἵππων νομεύς" ἢ ΓΠΠΟΝΟΜΟΥ͂Σ, τὲς μεγάλες νομεῖς καὶ φύλακας 

᾿ Τῶν ποιμνίων" ἵππος γὰρ τὸ μέγα τοαρ᾽ ᾿Ατή]ικοῖς, ὥσπερ καὶ τὸ βοῦς" 
αὶ τῇ μὲν ἑνὸς παράδειγμα τὸ βούπαις" τῷ δὲ ἑτέρα, τὸ ἱππόβινος καὶ 

ἱπποθβούκολος. 
235. οἱ γράφονϊες ΩΝ ΤΗΝ ΜΕΝ καὶ ΤΑᾺΞ ΔΕ ΠΛΕΥΡΟΚΟ- 

ΠΩΝ, ἀγνοῦσι τὰ μέτρα. 
248. τὸ ΔΕΝΝΑΖΩ, ἀπὸ τῷ δεινὸν γέγονε, τροπῇ τῷ τ εἰς ν' δέννος 

γὰρ ἡ λοιδορία. 
245. οἱ γράφοντες ΚΡΑΤΑ, οὐ καλῶς γράφοσιν" ἔχει γὰρ τὸ μὲν 

κρᾶτα τὸ κρα μακρόν" τὸ δὲ ΚΑΡΑ, τὸ κα βραχὺ, τὸ δὲ ρα μακρόν. 
251. ἘΡΕΣΞΟΥ͂ΣΙΝ, κινοῦσιν" εἰκότως εἶπον τὴν λέξιν, ὡς ναῦ- 

ται. 
256. ΑΠΛΑΣΤΟΞ, ἀπέλαςος, καὶ κατὰ συγκοπὴν ἄπλαςος" ἣ 

ἀπλησίαςος, τϑτέςιν ἣ κακὴ, ἣ μὴ ταρέχεσα πλησιάζειν αὐτῇ τινά" 
τοῖς γὰρ μαινομένοις οὐδεὶς «τλησιάζει, ἵνα μή τι κακὸν ὑπ᾿ αὐτῶν 
τάϑῃ. 

257. ΑΤῈΡ ΣΤΕΡΟΠΑΣ. φασὶν οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ, ὡς εἰ μὴ 

τύχοι οὖσα ἀςραπὴ, ἡνίκα ὁ νότος ἄρξηται πνεῖν, ταχέως «παύεται. 
260. τοῦτο ἣ Τέκμησσα λέγει διὰ τὸν Αἴαντα" δέον δὲ εἰπεῖν, ὃ 

Αἴας οὐ νοσῶν βλάπιϊετωα, ἩΜΕΙ͂Σ ΟΥ̓ ΝΟΣΞΟΥΝΤΕΙ͂Σ εἶπε διὰ 
ταῦτα, ὅτι εἰώϑαμεν, ὁπηνίκα «περὶ τινὸς τῶν γνωρίμων διηγέμεϑα 
ὡπόντος, ἐκ τῇ οἰχεία ποροσώπε τοὺς λόγες ποοιεϊδγαι. ναὶ εἰς ἑαυτὸς τὸ 

ἐχείνε πρόσωπον ἀναδέχεδ)γαι" αὶ ὅτι αὕτη ἡ Τέχμησσα τῇ Αἴαντος ἤν, 
κὰ τὸ ἐκείνα κακὸν, οἰκεῖον ἐνόμιξεν" ὅϑεν σκοτεινῶς εἰρῆδϑδαι δοκῶν, ἐξε- 
πίτηδες ἀποροῦντα «τὸν -“Χορὸν ὁ «ποιητὴς δείκνυσιν, ἵνα δῆλον διὰ τῶν 

ἑξῆς γένηται. 

275. τὸ ΠΑ͂Σ εἶπεν, ἵνα δείξῃ ὡς ὅλος τῆς λύπης γέγονε. Τὸ δὲ 

ΕΞ ΑΠΛΩΝ ἀντὶ τξ, μονοειδῶν φησί" πρώην γὰρ ἐλυπούμεϑα ἡμεῖς 
μόνοι" νῦν δὲ ἢὶ ὁ Αἴας μεϑ᾽ ἡμῶν. 

279. ΠΩΣ ΓᾺΡ, ἔδει γὰρ νῦν μᾶλλον εὐφραίνεδγαι, πταυσάμενον 
τῆς μανίας, ἢ ὅτε ταύτῃ συνείχετο, εἰ αὶ ἄλογος ἦν ἣ τότε χαρά" διόπερ 
ἀπορῶν ὁ Χορὸς εἰς ϑεοὺς ἀναφέρει τὸ τρᾶγμα; αὶ παρ᾽ ἐκείνων ἐλϑεῖν 

αὐτῷ φησὶ τὰ δεινὰ, εἴγε καὶ μετὰ τὴν νόσον “χείρω διάκειται τῇ λύπῃ. 
᾿ς 282. τοῦτο τὸ ΓᾺΡ ὅμοιον, ὡς ἄνω ἔφημεν, τῷ (101.) Τί γὰρ δὴ 
σαῖς ὁ τῇ Λαερτίε" ἢ τὸ ΓᾺΡ ἀντὶ τῷ δὲ νοητέον, δεινοπάϑειαν ἔξωϑεν 

σιετλιάξοντος τῇ Χορῶ, κἂν ὁ ποιητὴς εἴασε τὅτο δηλῶσαι. 

2856, μὴ λάθῃς εἰς τὸ ΝΎΚΤΟΣΣ ἔξωϑεν τὸ ἐπί" ἀλλ᾽ ἔςιν ἣ τοι- 
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ἀὐὉ γενικὴ κερη τὸ ἩΝΙΚΑ.---ἘΞΠΕΡΟΙ, οὺς εἰώϑαμεν ἐν ἐπί, - 
ἅπτειν, διὰ τὴν τῇ σκότες παρεσίαν. 

.200. ΟΥ̓́ΤΕ ΤΟΥ ΚΛΥΩΝ. εἰῴϑασιν οἱ ᾿Ατ]ικοὶ τὰ ϑηλυκὰ ἄρ-" 
ὅρα ἀρσενικῶς ἐκφέρειν, ἀντὶ τοῦ τῆς ΤΟΥ͂ λέϊοντες" ἔς! δὲ τοῦτο ὅμοιον 
τῷ παρ᾽ Ἑὐριπίδῃ: (καθ. 870.) οὔτέ του δόξης ὁρῶ" εὕρηται δὲ καὶ 
σαρ᾽ ᾿Ισοκράτει πολλὰ τοιαῦτα; τὴ κοινῶς, ὡς ἔπος εἰπεῖν, σαρὰ σᾶσι; 

λογοποιοῖς τὸ, τὼ χεῖρε. 

293. οἱ τιϑέντες ἐπὶ τῷ ΤΎΝΑΙ περισπωμένην, ἀμαϑεῖς τῶν μέ- 

τρων" ἐντεῦδεν οὖν μανϑανέτωσαν ὀξεῖαν τιϑένωι" βραχὺ γάρ ἐς! τὸ 
γυ" εἰ καὶ ἀπὸ τοῦ γυῖον, τὸ μέλος, γίνεται, ἀλλ᾽ ἐκθληϑέντος τοῦ 1) 
ἔμεινε βραχύ: αἱ γὰρ παραγωγοὴ τῶν ττρωτοτύπων βραχύτεραι. 

- 806. ΜΟΛΙΣΞ ΠΩ͂Σ ΞῪΝ ΧΡΟΝΩῴ. τὰ τρία ταῦτα τπταριςὥῶσιν». 

ὡς πτάνυ βραδέως εἰς τὸ καϑεςηκὸς ἧκεν. 

300. ΝΈΚΡΩΝ ΑΡΝΕΤΟΥ ΦΟΝΟΥ͂, τετέςι, νεκρῶν ἀρνῶν πε-- 
Φονευμιένων" εἴζηται δὲ τῦτο ἀπὸ μέρες τὸ πᾶν" οὐ γὰρ ἄρνες μόνον 

ἧσαν, ἀλλὰ καὶ κριοὶ καὶ βόες. 
510. ΚΑΚΟΥ͂ ΚΑΙ ΒΑΡΥΨΥΧΟΥ͂. ἀμφότερον ἀντὶ τοῦ δαχιδι. 

γοητέον. 

8320. οἱ λέγοντες τὸ ἘΧΕῚΝ ἀντὶ τῷ ὑπάρχειν, ἁμαρτάνεσιν" ὥσ- 
περ γάρ φαμεν, τὰ δίκαια ποιεῖν καλοῦ ἀνδρὸς ἔχει; οὕτω καὶ τοῦτο", 
ἔλεγε γὰρ ὁ Αἴας, ὡς ἔχει τὸ τοιοῦτο δειλοῦ ἀνδρὸς, τὸ καϑάπερ γυν- 

αἴκα κλᾷειν, ἡ ϑρήνδς εἰς ὕψος αἴρειν. 

392. ΜΥΚΩΜΕΝΟΣ. οἱ γράφοντες ΒΡΥΧΏΜΕΝΟΣ, καὶ μεγε-. 

ϑύνοντες τὸ χο διὰ τὸ μέτρον, ἴσως ἀμαϑεῖς εἰσὶ καὶ γραμματικῆς ὰ μέ-. 

τρων" κάλλιον δὲ τὸ ΜΥΚΩΜΈΝΟΣ πρὸς τὸ ΤΑΥ͂ΡΟΣ. 

8328. καταχρηςικῶς τὸ ἘΣΤΑΛΗΝ ἀντὶ τοῦ ἐπορεύϑην εἴρηται" 

κυρίως γὰρ τὸ ἐςάλην ἐπὶ ϑαλάσσης λέγεται; οἷον, ἐςείλατό τις τόνδε 

πλοῦν. 

832. λέγεις ἐν τοῖς νῦν κακοῖς ΔΙΔΑΠΕΦΟΙΒΑΞΘΑΙ͂ καὶ μαντεύ-- 

σαδγοι τὸν ἄνδρα ἡμῖν δεινά" τετέςιν, ἐξ ὧν διηγῇ, ποαριςᾷς τορομεμη-. 
νυκένοι αὐτὸν, ὡς ἑαυτὸν ἐργάσεταί τι κακόν" ἃ γὰρ ἔπραξεν ἀναλογι-, 
ϑόμενος, κρεϊτῖον τὸ ϑανεῖν ἡγήσετοι. 

841. ΠΟΥ͂ ΠΟΤ᾽ ΕἸ; τοῦτο ἢ πρὸς τὸν πταῖδα, ἢ πρὸς τὸν Αἴ- 
ἄντα, οὕτως" «ποῦ ποτε νῷ εἶ, καὶ τί ταῦτα βοᾷς : 

8355. ΔΗ͂ΛΟΙ ΔῈ ΤΟΎΡΓΟΝ. τοῦτο λέγει, ὅτι τὰ τοαρόντα ὑπὸ, 
μανίας γενέδδοι παρίςησιν. Ἢ οὕτως" τὸ ἔργον, τϑτέςι τὸ ἐν τούτοις 
εἶναι! τὸν Αἴαντα, ὡς ἄδοξον, καὶ πσαῖδα ἀϑοι λα, καὶ τὴν αὑτῇ τύ-- 

χὴν δρὸρ ἡμᾶς ἀνακλαίεδ)αι. δηλοῖ ὡς ἀφροντίςως ἢ ἀποςατικῶς ἔχει. 

τῆς μανίας"- ὅπερ εἰ λέγεις. πρὸς μόνην τὴν Τέκμησσαν τὸν λόγον ἐρεῖς. 
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Ἢ οὕτω" τὸ ἔργον δὲ, ἤγεν τὸ τοσῦτον αὐτὸν λυπεῖδϑοι καὶ δυσχεραίνειν 
ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις, ἀπαραμύϑητον τοῦτο δεικνύει, ὡς ἀφροντίςως τῆς 
οἰχείας σωτηρίας ἔχει, αὶ δεινὰ καϑ᾿ αὑτῷ μελετᾷ." ; 

8356. τὸ ΝΑΙΑΣ ΤΕΧΝΑΣ ἣ πρὸς τὸ ΓΈΝΟΣ συναπΊέον, οὕτω, 
ὦ γένος ναΐας τέχνης, ἤγεν ὦ ναῦτοι" ἣ πρὸς τὸ ΑΡΩΓῸΝ, λαμξα- 
νομένε ἔξωϑεν τοῦ ἕνεκα, οὕτως, ὦ γένος ἀρωγὸν ἐμοὶ ἕνεκα τῆς ναΐας 

τέχνης, τουτές!, συμπλέον ἐμοὶ, καὶ ττρὸς πστάντα κίνδυνον συνέπιλαμδα- 
νόμενον. : : 

860. μὴ λάξῃς εἰς τὸ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ἔξωϑεν τὸ ἀπὸ, ἀλλὰ οὕτω 
λέγε" σὲ μόνον ΔΕΔΟΡΚΑ καὶ βλέπω φροντιςῶν ἐπαρκέσοντα᾽ τοτές: 
σὺ μόνος ἐφάνης ἐμὸς φροντιςὴς εἰς τὸν τταρόντα καιρόν. Τὸ δὲ ΠΟΙ- 

ΜΕΝΩΝ μεταφορικῶς εἴρηται ἀντὶ τϑ, κηδεμόνων" αὶ γὰρ καὶ ὁ ποιμὴν, 
κηδεμὼν τῶν προβάτων ἐς ίν. 

378. ΑΛΑΣΤΟΡΑΣ ἐνταῦϑα λέγει» ἢ τοὺς κακοὺς καταχρης κῶς, 
ἢ τοὺς φονεῖς" κοὴ γὰρ τρόπον τινὰ κοὴ οἱ Ἕλληνες αὐτὸν ἀπεχτόνασιν, 
Ε , . Ν ἊΝ ͵ » ὦ ᾽ὔ Υ̓ δι “ 

ἀπεξερήκοτες τοι ὅπλα, [ω᾽ τῶν παροντῶν αὑτῷ Ὑξεγονοτες αἰτίοις θὲ απερ 

ἐχ ἀνέξετοι ξῆν, ἀλλὰ ἐθελήσει τεϑνήξεδθαι; ὃ δὴ νὰ γέγονε. 
387. οἱ γράφοντες ΠΡΟΓΌΝΩΝ ΠΡΟΠΑΤῺΩΡ οὐκ ἴσασι τὰ 

τοερὶ τῶν μέτρων" δεῖ οὖν ΠΑΤῈΡ γράφειν, ὡς κοὴ ἐν τινὶ τῶν βιθλίων 

εὕρηται. 
304. ΕΡΕΜΙΒΟΣ χρὴ γράφειν διὰ τὸ μέτρον, καὶ ΦΑΕΝΟΝ, οὐ 

φαενώτατον" ὅμοιον γὰρ χξὴ εἶναι τῷ τῆς ἀντιςροφῆς κώλῳ. 

399. τὸ ΤΙΝΑ ἢ πρὸς τὸ ΑΜΕΡΙΩΝ συντακτέον" ἢ τὸ μὲν ΤῈ - 

ΝῸΣ κατὰ κοινοῦ λάμβανε πρὸς τῶτο᾽ σύναπῖε δὲ τὸ ΤΙΝΑ πρὸς τὸ 

ΟΝΗΣΕΙΝ, ὥσπερ καὶ τ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ἢ πρὸς τὸ ΑΜΕΡΙΩΝ, ἵν ἡ 

τὸ αὐτὸ, ἢ πρὸς τὸ ΟΝΉΣΙΝ, οὕτως" οὔτε γὰρ ἄξιός εἰμι βλέπειν τὸ 
γένος τῶν ϑεῶν οὔτε τῶν ἁμερίων εἴς τινα ὄνησιν ἀνθρώπων, τϑτές:ιν, οὐ 

δεῖ μὲ ἀπὸ τϑδε ξῇν, εὐχόμενον τοῖς ϑεοῖς, καὶ μεῖὰ τῶν ἄλλων διάϊοντα, 
ἵν ἀνθρωπίνως εὐτυχῆσαί μοι γένοιτο" ὅπθ γε τὸ ΑΝΘΡΩΠΩΝ εἰς 
τὸ ΑΜΕΡΙΩΝ συνάπτων, οὕτω τὸ ΟΝΉΣΙΝ ἐρεῖς. 

402. ΟΛΕΘΡΙΟΝ. ὀλεϑρίως εἰπεῖν ἔδει: ἀλλὰ πρὸς τὸ ἘΜῈ ἐπ- 
ἤγαγε" καὶ ἔξιν ἀρσενικὸν, οὐχ, ὥσπερ τινὲς οἴονται, οὐδέτερον. 

405. ΤΑ ΜΕΝ, τινὲς λέγεσι τὴν τοερὶ τῶν ὅπλων κρίσιν, καὶ τὸ 
ΦΘΙΝΕῚΙ «πρὸς τὴν ᾿Αϑηνᾶν ἀποδιδόασι; καὶ ἕτερ᾽ ἄτα" ἐγὼ δὲ αὐτὸς 
οὕτω, ΤᾺ ΜΕΝ τῶν ἡμετέρων ΦΘΙΝΕῚ καὶ φϑείρεται" λέγω δὴ τὸ τι- 
μᾶδγοι καὶ πταρὰ πσχάντων αἰδέσιμον εἶναι, κοὴ μετὰ τοῦ λελογισμένου 
τοράτ]ειν ὅσα καὶ ϑέλοιμι; ἅπερ ἐμοὶ τορῶτον ἀνϑᾶντα νῦν καταῤῥέϊ, 
εἰς ἐδὲν χωρέϊ, «σαραπλησίως τοῖς τροκειμένοις ϑρέμμασιν.. Ἢ τὸ 
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ΦΘΙΝΕΙ͂ ἀντὶ τῷ φϑείροσιν, ὅ ὅτω: ΤΑ ΜΕΝ, ἤτοι τὰ συμθδάντα μοι 
. κακὰ, φϑείρεσί με, εἰς μνήμην ἐρχόμενα. 

.408. ἈΠΙΆΛΤΟΣ; ἢ ἤτοι διπλῇ Χειρὶ καὶ αὶ τάσῃ ἡνκάρει δηλοῖ δὲ διῶ 

τῦτο τὴν κατ᾽ αὐτῷ σφοδρὰν ὀργὴν τᾷ ςρατᾶ. 
..412. ΠΟΡΟΙ ΑΛΙΡΡΟΘΟΙ. ποταμοὶ οἱ πρὸς τὴν ἅλα ἐμβάλ- 

λοντες, καὶ ῥόϑον ποιοῦντες τῷ ῥεύματι. ΝΈΜΟΣ ἘΠΑΚΤΙΟΝ, 

ἤγουν τταραϑαλάσσιον ἄλσος, ὅπερ ἐξὶ πλησίον ἸΣκαμάνδρε, τοῦ καὶ 

Ξάνϑε. 
420. ΕὙΥ̓ΦΡΟΝΕΣ, εὐφραντικοὶ, διὰ τὸ χόεδϑαι καὶ τίνειν αὶ τἄλλα 

χρῆδγαι ὑμῖν. 
, 434. ἡ σύνταξις" ὅπα ὁ πατὴρ Τελαμὼν ἤλϑεν ἀπὸ τῆς Τροίας εἰς 

τὸν οἶκον φέρων πᾶσαν εὔκλειαν, ΤᾺ ΠΡΩ͂ΤΑ ΚΑΛΛΙΣΤΕΙ͂Α καὶ 
ἐξαίρετα γέρα τοῦ ςρατϑ, λέγω τὴν Ἡσιόνην, ΑΡΓΙΣΤΕΥ͂ΣΑΣ καὶ 
ἄριςος φανείς" πρῶτος γὰρ τὸ Τροίας εἰσεπήδησε τεῖχος. Στρατὸν δὲ 

λέγει, ὃν κατὰ τῆς Τροίας Ἡρακλῆς ἠγάγετο, ἀμυνόμενος Λαομἐδονῖοι, 

διὰ τὸ μὴ τοὺς ἵππες λαβεῖν, οὺς ὑπέοζετο αὐτῷ δῦναι, εἰ τὸ κῆτος ἀνέ-- 

λοι" ἥ δὲ ἱςορία σσαρὰ Λυκόφρονι. Τὸ δὲ ΕΥ̓ΚΛΕΙΑΝ καὶ ΤΑ, 

ΠΡΩΤΑᾺ ΚΑΛΛΙΣΤΕΊΑ ταυτόν ἐς:ν, εἰ καί τινες τῶν ἀμαθῶν τὸ Α- 
ΡΙΣΤΕΥ͂ΣΑΣ ἀντὶ τῷ, ὡς ἄριςος λαβὼν, λέγεσι; βολόμενοι συντεῖα-- 
χένη ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΛΛΙΣΤΕΊΑ, ἃ οὐκ ἄλλο οὐδὲν ἦν, ἀλλ' ἢ εὔ- 

Χλεια" ὅτω δὲ εὐρήσφι ὰ προϊὼν," λέγω δὴ τὸ (465.) 

ὯΩν αὐτὸς ἔχε ςέφανον εὐκλείας μέγαν. 
430. τὸ ΑΡΚΈΣΞΑΣ οὐκ ἀντὶ τοῦ πράξας, ὥς τινες οἴοντομ" ἀλλ᾽ 

ὥσπερ φαμὲν τὸ, ἀρκετός εἰμι τόδε; οὕτω καὶ τὸ ΑΡΚΈΣΑΣ ΕΡΡᾺ 
γοῶμεν, εἰ καὶ λεπ]ὸν ὃν ἐχφεύγει τὸν νοῦν τοῖς μὴ τελείοις τὴν σύν-- 

ταξιν. 

443. μὴ τοῖς ἄλλοις ἀκολεϑῶν καὶ αὐτὸς, τὸ ΚΡΙΝΕΙΝ ἀντὶ τοῦ, 

μετὰ κρίσεως διδόναι, λέγε, ἵνα συντάξῃς τῷ ΤΙΝΙ. ἀλλ᾽ εἰδὼς ὡς, 

κρίνει πᾶσιν ὁ δεῖνα τὰ δίκαια, λέγομεν, τὸν αὐτὸν λογισμὸν ἔχε κἀν-’ 

ταῦδνα. ὶ 

446. εἴ τις τὸ ἘΠΡΑΞΑΝ ἀντὶ τοῦ ἔδωκαν λέγει; ἁμαρτάνει" καὶ 
γὰρ ὃν τρόπον φαμὲν, ὅτι ὁ δεῖνα. τοὺς νόϑας καταδαλὼν ἄρχοντας, τὴν 

βασιλείαν τῷ δεῖνος πταιδὶ τσεποίηκε κατὰ νόμδς εἰς ταύτην ὡρμότϊοντι, 

οὕτως ἔχει καὶ τῦτο' ἀπώσαντες γὰρ οἱ ᾿Ατρεῖδαι τὸν Αἴαντα, ὈΟδυσ-- 
σεῖ τὰ ὅπλα ἐποίησαν, τοτέςιν, αὐτὸν κύριον εἶναι τούτων κατέςησαν. 

460. ΓΟΡΓΩΠΙΣ, καταπληκϊικὴ, ἢ τὴν τῆς Γοργᾶς κεφαλὴν, δί- 
κὴν ὀφϑαλμᾶ, ἐν τῇ ἀσπίδι ἔχεσα. 

461. τὸ ΜΟΝΟΥ͂Σ μὴ οὕτω νόει, ὡς ἀπελϑόντος αὐτοῦ μόγοι «ἱ 
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᾿Ατρεῖδαι καταλειφϑήσεδγαι ἔμελλον" ἀνόητον γὰρ, τῇ ἄλλε «παρόντ(» 
αὐτοῖς «ρατοπέδϑ" ἀλλὰ τοῦτὺ λέγει; ὡς μόνος αὐτοὺς καταλείψει μὴ 

τοῦτον ἔχοντας. 
465. μὴ λάβῃς εἰς τὸ ὩΝ ἔξωϑεν τὸ ἀπὸ, ἀλλ᾽ οὕτω λέγε, τῶν 

ἐριςείων ςέφανον μέγαν ἔχεν αὐτὸς ΕΥ̓ΚΛΕΊΑΣ καὶ δόξης. "Ἐς! δὲ 
τὸ ΕΥ̓ΚΛΕΙΑΣ «πρὸς τὸ ΣΤΈΦΑΝΟΝ συναγόμενον" οὐ γὰρ ἕτερός 
ἐςιν ὁ τῶν ἀριςείων ςέφανος, ἀλλ᾽ ἢ εὐκλείαις ςἐέφανῦς. 

467. μέρος ἦν τι τῇ τῆς Τροίας τείχεος σαϑρὸν, ὃ φοβούμενοι Τρῶες 
μὴ “πορϑηϑέῖεν ἐχεῖϑεν, ἄνδρσς πτρὸς τοῦτο συνεχεῖς κατέςησαν φυλακῆς 
ἕγεχα, ὃς νῦν καλέ ΕΡΥ͂ΜΑ. 

481. ὙΠΟΒΛΗΤΟΝ ΛΟΓῸΟΝ. ὑπόδχηξα καλέιται τὰ γόϑα τῶν 
παιδίων, διὰ τὸ ὑφ᾽ ἑαυτὰς τιϑένοι τὰς τπτὐλείςας τῶν γυναικῶν ἑτέρων 

τέχνα μητέρων, ὥςε καταπᾶσαι τὸς ἑαυτῶν ἄνδρας, γνήσια ἑαυτῶν 
ἄνα! τὰ ὑπ᾿ αὐτὰς κλαυϑμυρίξοντα βρέφη. 

4856. ταῦτα ἐκ τῶν Ὁμήρβ μεμίμηται, ὅτε ᾿Ανδρομάχη τρὸς τὸν 
ἴδιον ἄνδρα Ἕκτορα εἰς πόλεμον ἐξερχόμενον δεινοπαϑᾶσα, ἐπεχείρει 
κάμπϊειν εἰς ἔλεον, καὶ τῆς ὁρμῆς ἐπιογεῖν. 

401. τὸ ΞΥΝΗΛΘΟΝ ἀπορίαν τινὰ ἔχει, διὰ τὸ δοκέϊν πρὸς αἷ- 
τιατικὴν συντάσσεδγοι" τὸ δ᾽ οὐκ ἔςι τοιῶτον" ἀλλ᾽ ὥσπερ φαμὲν, συν- 
ἦλθον τὴν σὴν οἰκίαν, ἀντὶ τᾶ, σὺν σοὶ τὸν οἶκον ὥδευσα" ἔννοιαν γὰρ 

κοινωνίας ἣ ΣΥΝ παρίςησιν, εἰ καὶ μὴ τὸ τὴν κοινωνίαν ποιῶν δείκνυσι 

πρόσωπον" οὕτω δὴ κἀνταῦϑα ΞΥΝΗΛΘΟΝ ΤῸ ΣΟῸΝ ΛΕΧΟΣ, 
ἤτοι μετὰ σὃ τὴν σὴν κοίτην ἔδην, ἢ κοινωνόν με ταύτης πεποίησαι. 
Ἢ τὸ κατὰ πρὸς τὸ ΛΕΧΟΣ ἔξωϑεν λάμβανε, οὕτω" συνῆλϑόν σοι 

κατὰ τὸ σὸν λέχος, ἤτοι ἐν σοὶ κατέςην οὐ δᾶλος, ἀλλὰ γυνὴ εἶναί σοι. 

Τὸ δὲ ΤΟΙΓΑΡΟΥ͂Ν ἀντὶ τῇ ἀληϑὼς. ΕΥ̓ ΦΡΟΝΩ͂, ΤΑ ΣΆΑ, τό σοι 

ἁρμότιον σπεδάξω, καὶ κάλλιςα τῶν σῶν φροντίζω. 
499. τὸ ΔΟΥΛΙΑΝ διὰ τὸν τῷ μέτρα κανόνα ἰωτοραφεῖτοι, ἡ ἔςιν, 

᾿Ἰωνικῆς διαλέκτα, ὡς τὸ τὸ προμηϑίαν, κἡὦ ἀληϑίαν, ἡ τὰ τοιαῦτα" οἱ 

δὲ διὰ διφϑόγγε αὐτὸ γράφοντες, τὸ ἔτι οἱ δόλειον λέγοντες, οὐ χαλῶς 
γράφεσιν. 

512. ΜΗ͂ ΦΙΛΩΝ, ἤγον κακῶν, οὗς οὐδεὶς ἂν φιλήσειε, αὶ μάλιςα 
ὁ ἐπιτροπευόμενος, ὡς μὴ προσηκόντως ἐπιμελομένες. 

824. ΟΥ̓ΚΟΑΝ ΓΈΝΟΙΤΟ. ἤγον οὐκ ἂν εἰς τὸ ἑξῆς ὅτος γενναῖος 
γομιδ)είη" ἔςι γὰρ τῦὅτο ἀγνώμονος. 

526. ΑΙΝΟΙΗΣ. ἤγεν ἐπαινοίης ἄν, εἰ συμπαϑῶς καὶ μετὰ νῇ πράᾳ 
οἷς λέγει Φρυσενεχϑδὴς, τῷ σκληρᾷ νὰ ἀνενδότα χαλάσας, 

585. μὴ λάξῃς εἰς τὸ ΤΟΥ͂ΤΟ ἔξωϑεν τὴν κατά. 

5388. ἘΜΦΑΝΗ͂. ἐμφανῶς δέον εἰπέϊν, πρὸς τὸ ΑΥΤΟΝ ἤ ἤγαγεν. 
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555. ΤῸ ΜΗ ΦΡΟΝΕΙ͂Ν ΓᾺΡ ΚΑΡΤ’ ΑΝΩΔΥΝΟΝ ΚΑ- 
ΚΟΝ. κακὸν μὲν, διὰ τὸ δίκην ἀλόγθ ζώϑ τὰ νήπια ζῇν, ἡ τὸ οἰκεῖον 

κακὸν, ὡς ἥδιςον, σσολλάκις αἱρξδγαι; ξίφος λέγω, κὰ αῦρ, καὶ κρημνὸν, ἡ 
ὸ τὰ τοιαῦτα" ἀνώδυνον δὲ, διὰ τὸ μηδενὸς δυογερθς ἐπαιδ)άνεδ)αι. καὴ 

τῇ ἐντεῦϑεν μὴ τήκεδϑδοι λύπῃ. 

567. ἘΠΙΞΚΉΠΤΩ, ΧΑΡΙΝ, τὸ φροντίδα ποιεῖδϑοι τῷ οἰκείου 
παιδὸς τὸν Χορὸν, νἡὐ ἀπελϑόντα εἰς Ξαλαμῖνα μέτὰ τῇ Τεύκρϑ σαρα- 

διδόναι! Τελαμῶνι τὸν παῖδα, ΧΑΡῚΝ αὐτῷ λογίξετωι Αἴας. Τὸ δὲ 
ἘΡΙΒΟΙΑ ΛΕΤῺ, εἶπεν, ἵν᾽, ἐπειδὴ τῦτο ἀόριςον ἦν, μή τινες τολανῶν- 
ται, ἀγνοῦντες ὁποίαν λέγει, εἴτε σιόνην, εἴτε ᾿Ερίδοιαν' ἀμφότεραι 

, γὰρ ἔζων τότε, ἡ μὲν οὖσα Τεύκρου μήτηρ, ἣν Τελαμὼν παρ Ἧρα- 
κλέους γέρας εἰλήφει, ὁπότε εἰς Τροίαν ἐςράτευσεν: Ἐρίδοια δὲ Αἴ- 

αὑτος. : 

577. ἌΡΡΗΚΤΟΝ, ςεῤῥὸν καὶ μὴ ῥηγνύμενον" ὑπερδολικῶς δὲ τῶτα 
λέγει. : 

582. ΟΥ̓ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥ͂. ὃ λέγα, τοιδτόν ἐς!ν" οὐκ ἔςιν ἀγα- 
ϑοῦ ἱατρῇς ἐάν τις ἀνιάτως ἔχῃ χειρὸς ἢ σκέλες, μὴ τομὴν ἐπισπεύδειν 
τούτε, ἵνα μὴ τῇ κοινωνίᾳ ἡ τὸ λοιπὸν σῶμα συνυποςαίη φϑορᾶν, ἀλλὰ 
«“αραμυϑεῖδγαι λόγοις πεειρᾶσϑαι, ὡς τροσδοκᾷν χρὴ τὴν ἴασιν" ὥςε 

καὶ αὐτὴ μή με δακρύοις ἐπιχείρει. μαλάσσειν, αὶ ὃν τρέϑέμην σκοπὸν 
μμακλιριὰμς λέγω δὴ τὸ τεϑνάναι" τῦτο γὰρ ἐμοὶ νῦν οὕτως ἔχοντι κρεῖτ- 

τὸν ἢ ξῆν. 

500. ΘΕΟΙΣΞ ὩΣ ΟΥ̓ΔΕΝ. ὃ λέγει τοιᾶτόν ἐςιν" οὐκ εἰμὶ ὀρ 
λέτης ἀρκεῖν τοῖς ϑεοῖς, ἤτοι ἀρκετὸς καὶ ἀνελλιπὴς αὐτοῖς εἶναι, τουτέςι 
τιμᾷν καὶ ϑεραπεύειν, ὡς δεῖ, κοὴ μηδὲν ἐλλείπειν τῶν δεόντων εἰς αὐτοὺς 

γίνεδνοι» ὡς τῆς ξωῆς ἀνϑρώποις αἰτίες, αὶ πάντα τἄλλ᾽ ἀγαϑὰ παρέ- 

χοντας. Ἢ τὸ ΘΕΟΙΣ πρὸς τὸ ΕἸΜ᾽ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ σύναπῆε" τὸ 

δὲ ἈΡΚΕΙ͂Ν, ἀντὶ τ δαρκον ὶ εἰς τὸ ἑξῆς ξὴν, λέγε; ὅτως, ἐκ ὀρείλῳ 

τοῖς ϑεοῖς δῆν εἰς τὸ ἑξῆς" εἰ μὲν ἐφρόντιξον ἐμοῦ καὶ ἐπεμελᾶντο, ἀνάγ- 

χὴν ἂν εἶχον καὶ αὐτὸς ξῇν, ἐφ᾽ ᾧ τούτες τῆς φροντίδος ἀμείδεδδαι τιμαῖς 

καὶ ϑυσίαις" ἐπεὶ δὲ ἠμελήκασι, κοὴ ὅτως ἀτιμασϑῆναι πταρέισαν, ἐδέν 

με τὸ ἀναγκάξον ἐςὶ τῇ ξῇν ἔτι «ποιεῖδ)αι λόγον. Ἢ οὕτως ἐρεῖς" ΟΥ̓ 

'ΚΑΤΟΙΣΘΑ καὶ οὐ γιγνώσκεις, ὡς οὐδαμῶς εἰμι ὀφειλέτης τοῖς ϑεοῖς 

εἰς τὸ ἑξῆς ΑΡΚΕΙ͂Ν καὶ βοηϑεῖν τινὶ, ἤγεν ἐπεὶ οἱ ϑεοὶ οὕτω με εἴασαν 

ἀτιμαξοῆναι, οὐ χρεωςὥ διὰ τούτες ἔτι βοηϑεῖν, ἤ σοι, ἢ ἑτέρῳ" τᾶτο δὲ 

εἶπεν, ἐπειδὴ ἣ πὐοννᾳ 

Πρὸς ϑεῶν ἱἑ οὐράν, μὴ τροδὲς ἡ ἐμᾶ; γένη" 

αὐτῷ εἴρηκεν" ὅϑεν καὶ βλασφημίαν ἡ ἡγησαμένη τὸν αὐτῷ λόγον, ἘΠῚ 

ΦΉΜΑ ΦΩΝΕΙῚ λέγει. 
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601. τὸ ΠΟΥ͂ ἀποδίδοται πτρρὸὺς τὸ ΕΥ̓ΔΑΙΜΩΝ κοὴ πρὸς τὸ ἑξῆς» 
οὐ πρὸς τὸ ΑΛΙΠΛΑΓΚΤΟΣ" οὐ γὰρ ἐδεῖτο εἰκασμᾶ, εἰ ἔςιν ἁλί- 
πλαγκτος, ἀλλ᾽ εἴ ἐςιν εὐδαίμων" τὸ δὲ ΑΛΙΠΛΑΓΚΤΟΣ «πρὸς τὸ 

ΣΑΛΑΜΙΣ σύναπῖε" τό γε μὴν ΝΑΙΕῚΣ ἀντὶ τῷ οἰκῇ ἐνταῦϑα λέγε, 

ἢ ἀπὸ τῷ οἰκᾶντος τὸ οὐνοήμανοιν ὥσπερ ἐςὶ κοὴ τὸ ὄργανον ἀντὶ τοῦ 

ἔργε, ἀπὸ τῷ ποιοῦντος τὸ πποιέμενον, ὡς τὸ λαϊνέοισιν ᾿Αμφίονος ὁ ὀρ- 
γάνοις, παρ᾿ Εὀρνδῃ: δ γγριυρνδι 116.) ἄλλως δ᾽ ὅτι ἡ τῶν ἐνοικούν-- 

τῶν οἴκησις αὐτοῦ ἐςὶν οἴκησις. ἧ 

607. ΜΗΛΩΝ ΠΟΑ γράφε, καὶ μὴ ΠΟΙᾺ ΜΗΛΩΝ διὰ τὸ 

μέτρον. 
608. οἱ γράφοντες ΕὙΝΟΜΑ τὸ νο μικρὸν, αὶ συνάπϊοντες πρὸς τὸ 

ΠΟΙ͂Α, οὐκ ἴσασι τὰ περὶ τῶν μέτρων" χρὴ οὖν πρὸς τὸ ΧΡΟΝΩ 
συνάπῆειν. καὶ μεγεϑύνειν τὸ νο; ἵν᾽ εἴη τὸ ΕΥ̓ΝΩΜΑ καὶ εὐκινήτῳ χρόνῳ" 
γωμῶ γὰρ τὸ κινῶ. 

611. τὸ ΠΟΤ᾽ ΑΝΥΣΕΙΝ οὐκ ἔςι πότε ἀνύσειν, εἰ διαλελυμένως 

εἴποις, ἀλλὰ «ποτὲ ἀνύσειν" διὰ δὲ τὴν συναλοιφὴν μετετέϑη ὁ τόνος" 
οὕτω δὲ ἐρεῖς" ἔχων ἐλπίδα κακὴν ΑΝΎΣΑΙ καὶ διελϑέῖν κοὴ πτεράσειν 
“οτὲ ἐμὲ ΕΤΙ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς ΤῸΝ ΑΠΟΤΡΟΠΟΝ καὶ μισητὸν 
σᾶσιν ᾿Αἴδην, τὸν ΑἸΔΗ͂ΛΟΝ καὶ ἀφανῆ. Ὃ δὲ λέγει τοιοῦτόν ἐς ,"΄ 

“πολὺν χρόνον μίμνω ἐν τῇ Τροίᾳ ΑΝΗΡΙΘΜΟΣ καὶ ἄτιμος, καὶ μὴ εἰς 
ἀριθμὸν. ὧν, ΤΡΥΧΟΜΕΝΟΣ καὶ δαμαξόμενος τῷ τοσότω χρόνῳ, 
ἐλπίδα ἔ ἔχῶν κακὴν ἀποϑανξϊν ποτὲ καὶ διελθεῖν τὸν “Αδην' οὐ γὰρ ἤλπι- 

δον ὑποψρέφειν εἰς τὴν αὐτῶν χάρο. ΚΑΚῊΝ δὲ τὴν ΕΛΠΙΔΑ εἶπε, 

διὰ τὸ ϑανάτε ἐλπίδα εἶναι καὶ οὐχ ἀγαϑϑ τινός. 

618. ΠΡΙ͂Ν ΕΥ̓͂ ΠΟΤΕ Ὑρᾶθι» αὶ ΝΙΚΩΝΤ᾽ ΕἸΝ ΑΡΕῚ, καὶ 
ΦΡΈΕΝΟΣ Γ᾽ ΟἸἹΩΒΟΤΑΣ. οὕτω γὰρ ἔχει οἰκείως πρὸς τὰ τῆς ςρο- 

φῆς κῶλα" εἰ δ᾽ ἄλλως γράφεις, οὐκ ὀρθῶς ἔχει. ΟἸΏΒΟΤΑΣ, μεμο- 

γωμένος, τπτεπλανημένος" ἐκ μεταφορᾶς τῶν ϑρεμμάτων τῶν τῆς ἀγέλης 

κεχωρισμένων γὴ καϑ᾽ ἑαυτὰ νεμομένων. 

644. ΗΚΩΝ ΓΕΝΕΈΑΛΣ ΑΡΙΣΤΟΣ γράφε, ἵν᾿ ἡ ὅμοιον τῷ τῆς 
ςροφῆς κώλῳ" οὕτω γὰρ εὑρέϑη καὶ ἔν τινι τῶν πταλαιῶν τσάνυ. 

645. ΠΟΛΥΠΟΝΩ͂Ν, σπολυμόχϑων τὰ εἰς πόλεμον. ΟΥ̓Κ ἘΤῚ 
ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ͂Σ. ἤγεν ἐκ πατρὸς ἔχων τὸ ττρὸς στολέμες καὶ μᾶχας 
ἀνδρείως ὁρμᾷν, τότ μὲν τῷ ἐκ φύσεως πτροσόντος αὐτῷ ἀπέςη, πρὸς 
δὲ τὰ τταρὰ φύσιν ὥρμησεν ὑπὸ τῆς μανίας. 

650. ΤΑ ΔΕΙ͂ΝΑ, τὰ μεγάλα ὑπέμενον, λέγω δὴ τὸ ἀκαμπῖος 

εἶναι, ἤγαν ὃς ἦν ἀνένδοτος. 

671. ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΑΤΟΥ͂. τῶτο λέγει; ἢ διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν πὸ-- 
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λέμιον αὐτῷ τε αὶ πᾶσι τοῖς Ἕλλησιν, ἢ, ὅπερ καὶ αὐτὸς λέγει, διὰ τὸ 

μηδενὸς χρηςὃ ἀπολαῦσαι, ἐξότϑ εἰλήφει παρ᾽ αὐτῇ τὸ ξίφος. 
674. ἢ διὰ μέσα συναπΊέον τὸ ΑΛΛΑ πρὸς τὸ ΕΧΘΡΩΝ ΑΔΩΡΑᾺ 

᾿ΔΩΡΑ. ἢ οὕτως" ἀλλ᾽ ἔςιν ἡ πσαροιμία τῶν βροτῶν ἀληϑής" ἀντὶ τοῦ 
εἰπὲϊν δὲ, τὸ ἐχϑρῶν ἄδωρα δῶρα, χωρὶς τῦτο ἐπήνεγκε, κοὴ ἔςι τῇ μὲν 
ἐννοίᾳ συνημμένον, κοὴὶ τῇ τοῦ λόγου ὁρμῇ" κατὰ δὲ τὴν φράσιν κομμα- 
τικόν. 

676. αἰτιῶνται κακῶς τινὲς ἐνταῦϑα τὸν ποιητὴν, ὅτι δέον τὸ ΣῈ;- 
ΒΕῚΝ πρὸς τοὺς ϑεοὺς εἰπεῖν, τὸ δὲ ΕΠΚΈΙΪΝ πρὸς τοὺς ᾿Ατρείδας, ὃ 
δὲ ἐναλλὰξ εἴρηκεν, ἀγνοῦντες, ὅτι ἀδιαφόρως εἴρηκεν, ὥσπερ καί τινες 
τῶν λογοποιῶν, τῆς κυριολεξίας ὀδὲν φροντίσας" ἄλλως τε αὶ τὸ ΣῈ- 
ΒΕΙ͂Ν ὁ μόνον πρὸς τὸς ϑεὲς, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸς ἀνδρώπες φαμέν. 

᾿ς. 680. διὰ τί οὐκ εἶπε τῷ ἔαρι; τῷ μετὰ τὸν χειμῶνα ὄντι, ἀλλὰ τῷ 
ΘΈΡΕΙ ; καὶ φαμὲν ὅτι τὸ ἔαρ οὐκ ἔςιν ἄλλο ἢ χειμῶνος μέρος καὶ 
ἀποῤῥοή" ἔςι γὰρ ἡ ἐν ἔαρι νιφετὸς πτολὺς πολλάκις" διὰ τοῦτο ἀμφο- 

τέρας τὰς ὑπερθολὰς εἴρηκεν, ὡς ἐναντίας" ἢὶ γὰρ τὸ μετόπωρον μέρος. 

ἐςὶ ϑέρες ῥαΐξοντος. 
688. ΕΚΟΙΜΙΣΈΕ,. παυϑὲν δηλονότι κατεπράῦνε" τετές:τ, καὶ ἄνε-: 

μος σφοδρὸς κυμαίνων τὴν ϑάλασσαν, οὐκ ἀεὶ τὅτο ποιεῖ, ἀλλὰ σαυ- 
σάμενος γαλήνην ἱςᾷ. ἶ 

τς 687. σημειωτέον ἐνταῦϑα τὸ σῆμα τῇ λόγο" τὸ γὰρ ἘΓΏ, ΔῈ εἰς 
οὐδὲν ἀποδίδοται, ἀλλὰ τεμὼν τὸν λόγον διὰ τὸ ἘΠΠΣΤΑΜΑΙ ΓᾺΡ, 
τρὸς τᾶτο τὴν ἀπόδοσιν ἐποιήσατο" ἀγνοῦντες δέ τινες, οἱ μέν φασι τὸ 

ΓᾺΡ ἀργὸν, οἱ δὲ τὸ ΟΤῚ, διὰ μέσα τὸ ἘΠΙΣΤΑΜΑΙ ΓᾺΡ ΑΡ- 
ΤΙΩΣ λαμβάνοντες" κοὴ μὴν κοὴ ἑτέρας Ψψυχροτέρες ἐςὶν ἰδᾶν τῷ ΟΤῚ 
ἀντὶ τῇ λίαν χρωμένες" οὺς ἐάσαντες ἡμεῖς, φρονῶμεν ὡς ἔφαμεν" εὕ- 

ροὶς δ᾽ ἂν κοὴ πταρὰ λογογράφοις πόλλ᾽ ἕτερα τοιαῦτα" καὶ μαρτυρεῖ 

Διβάνιος ἐν τῷ ὑπὲρ ὀρχηςῶν, λέγων οὕτως" ““ Τὸν μὲν οὖν ἐμὸν ἐς 

««᾽Αριςείδην ἔρωτα, κοὴ αἱρέσεώς μοι δοϑείσης ἀπαγαγών" τὸ δὴ Τὸν 
μὲν οὖν ἐμὸν ἐς ̓Αριςείδην ἔρωτα, ἀνανταπόδοτον ἐάσας. Ἢ οὕτως" τὸ 
μὲν ἘΓῺ, ΔΕ πρὸς τὸ ΟΤῈΣ ἀπόδος, τὸ δὲ ἘΠΙΣΤΑΜΑΙῚ ΓᾺΡ ΑΡ- 
ΤΙΩΣ ΟΤΙ διὰ μέσεϑ' ὥσπερ γάρ φησι ΣΞυνέσιος ““᾿Αλλ᾽, εὖ οἶδ᾽ ὅτι, 
ἐς ἀκ ἀπαγορεύσειφ᾽ τὸ ἀλλὰ πρὸς τὸ οὐκ ἀπαγορεύσεις συνάπϊων, τὸ 
δὲ εὖ οἵδ᾽ ὅτί διὰ μέσε, ὅτω ὸὶ τῶτο" εὕροις δ᾽ ἂν καὶ ἐν ἄλλοις ἕτερα τοῖ- 

αὕτα" γίνεϊαι δὲ ἡ ἀπάτη ἐνταῦϑα διὰ τὸ ΓᾺΡ, 

688. ἀπορᾶσιν ἐγ]αῦϑά τινες, πῶς ΟΤῈ; ΕΧΘΡΟΣ ΗΜΗ͂Ν καλῶς ὁ 

ἀπὼν ἐπὶ πσαρῳχημένε, ἐπειδὴ τεϑνήξεδϑοι ἔμελλε, μὴ κοὴ τὸ ΩΦΕ- 

ΛΈΙΝ ἐξολόμην εἶπεν, ἀλλὰ ΒΟΥΛΗΣΞΟΜΑΙ͂ ἐπὶ μέλλοντος" ἀ γὰρ 

ἔμελλε ξῆν" καὶ φαμὲν, ὅτι βουλόμενος ἀπατῆσαι αὐτὸς, ὥσε μὴ ὑπο- 
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πἰεῦσοι αὐτὸν τεϑνήξεδγαι, τῦτο ἐπὶ μέλλοντος ἐἶπεν, ἐπεὶ καὶ ἄνω ἀπα- 
τῶν αὐτοὺς, Ἑἠσόμεϑα ϑεοῖς εἴκειν ὦ ̓Ατρείδας σέβειν, ἔφη" καὶ κατιὼν, 

᾿γὼ γὰρ εἶμ᾽ ἐκεῖσ᾽, ὅποι πσορευτέον. ᾿ 
602. ΕΤΑΙΡΙΑΣΣ ΛΙΜΗΝ. καλῶς τῦτο εἴρηκεν" ὁ γὰρ ἀληϑὴς 

φίλ᾽ λιμένος δίκην τοῖς αὐτὸν ἔχουσι καϑίςατοι, ἡνίκ᾽ ἂν ἐν συμφο- 

ραῖς τεριπέσωσι, καϑάπερ ἐν ϑαλάσσῃ λιμὴν τοῖς χρησαμένοις χεί- 
μῶνι. 

704. ΑΛΙΠΛΑΓΙΓΚΤΕ. τὸν Πᾶνα ὅτω καλέϊ, διὰ τὸ τὰ σοίμνιαν, 
ὧν ἔφορος οὗτος, ἔαρος ὦ ὥρᾳ καὶ ϑέρες αἰγιαλοῖς “λησιάξειν. 

708. Νύσσος καὶ Κνωσσὸς πόλεις, ἐν αἷς Διονύσε τιμωμένε ὀρχήσ εἰς 

ἐγίνοντο" φασὶ δὲ ὡς τὰ ἐν τῇ Νύσσῳ ταύτῃ Ζεὺς διητᾶτο, ὁπότε, τῆς 

Σεμέλης κεραυνοδληϑείσης, ἐνραψάμενος αὐτὸς τὰς σφετέρας γονὰς ἐν 

τῷ μηρῷ, δέκα μῆνας ἐξ ἀρχῆς ἔφερεν. 
711. ἐν ᾧ ἡ Δῆλος κεῖται» ᾿Ικάριον καλῶτοι πέλαγος, διὰ τὸ ἐκεῖ 

τὸν Ἴκαρον τοεσεῖν, ἐῤῥυηκότων τῶν ἐκ κηροῦ αὐἹερῶν ὑφ᾽ ἡλία. Τὸ 

ΠΕΛΑΤΓΆΤΙΩΝ διφϑογγογραφόμενον ἔν τιν; τῶν παλαιῶν εὕρητοι» καὶ 
ἔχει Ὡρὸς τὸ μέτρον ὀρϑῶς" εἰ δὲ πρὸς τὸν κανόνα τῆς κλίσεως οὐ κα- 

λῶς ἔχει; δοκεῖ μοι ὡς" ἐλλιπές ἐςι τὸ κῶλον" τῶτο δέ ἐς! γνῶναι ἀπὸ 
τοῦ κώλρυ τῆς ἀντιςροφῆς" ἐν ἐκείνῳ γὰρ σερισσόν τι ὃν ἐξεδλήϑη παρ᾽ 
ἐμοῦ. 

σιδ. ἌΡΗΣ, ἤτοι ὁ ϑεός" ὅτος γὰρ εὔτιος τῆς μανίας" ἢ τὸ ΑΡΗ͂Ξ, 
ἀντὶ τῇ, ὁ πολεμικὸς Αἴας" τὸ δὲ ΟΜΜΑΤΩΝ, ἢ τῶν ἡμετέρων, ἢ 
τῶν ἑαυτῶ. 

ἩῊΝ ΔΑΘΙΠΟΝΟΣ, ἤτοι ἐπιλελησμένος ὑπῆρξε τῶν πόνων 3 τῆς 

λύπης, ἣν ἀπὸ μανίας εἶχεν. ΕΞΗΝΥΣΕΝ. ἤγον; ὅπερ οἱ ϑεοὶ ἀπο- 
δέχονϊα!. σέθειν τε αὐτὲς λέγω; καὶ τιμὰς γέμα, τοῖς ἄρχεσι, ταῦτ' ̓  Αἴας 

τελεῖν ὑπέσχετο νῦν, τἀναντία τορόδ)εν ὑπὸ μανίας φρονῶν. 
756. οἱ γράφοντες ΚΑΙ ΟΥ̓ΔΕΝ ΑΝΑΥΔΗΤῸΝ ΦΑΤΙΞΑΙ͂Ν᾽ 

ΑΝ, ἐκ ἴσασι τὰ περὶ τῶν μέτρων, διὸ περισσὸν ὃν ἐξεθλήϑη παρ᾽ 
ἐμᾶ, ἵν᾿ ἢ τὸ κῶλον ὅμοιον τῷ τῆς ςροφῆς" ἀλλὰ καὶ οἱ γράφοντες ΘΥ- 
ΜῸΝ τὸ μον μικρὸν, ὁ καλῶς γράφεσι" μακρὰ γὰρ ὀφείλει εἶναι ἣ 
τοιαύτη συλλαβὴ, ὡς καὶ ἡ τῷ κώλϑ τῆς ςροφῆς. 

744. τὸ ΗΜΙΝ οἱ τραγικοὶ διτονίξεσι, τοτὲ μὲν πτερισπῶντες, ὅτε 
κοὴ μακρὰν ἔχει τὴν λήγθσαν, ποτὲ δὲ ὀξύνοντες, ὅτε καὶ βραχεῖαν 
αὐτὴν ἔχει" καὶ δοκέϊ μὲν βραχὺ εἴνω,, ὡς μὴ ἀπὸ συναιρέσεως γινόμενον" 

οὐ γάρ ἐςιν εἰπεῖν ἡμιέϊν ἡμῖν" φύσει δὲ πᾶσα δοτικὴ μὴ. ἀπὸ συναιρέ- 
σεως ἔχεσα τὸ ι, βραχὺ αὐτὸ ἔχει" «τρὸς ἀναλογίαν μέντοι τοῦ ἡμῶν 
αὶ ἡμᾶς μακρὰν ἐχόντων τὴν λήγϑσαν, μακρὸν καὶ αὐτὸ ἐνίοτε γίνεται; 
τὸν αὐτὸν αὐτοῖς τόνον δέχεται" ὅπερ καὶ ἐπεκράτησε πταρὰ τοῖς μετοῦ- 
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γενεςέροις" ὅτι δὲ τὸ ἩΜΙ͂Ν δύναται καὶ βραχέϊαν ἔχειν τὴν λήγουσαν, 
τεκμήριον τὸ ἄμμιν καὶ ὕμμιν βραχεῖαν αὐτὴν ἔχοντα, οὐ διὰ τὸ ἀναβι- 
βάζειν τὸν τόνον" ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τὴν ἀρχὴν» ταύτην βραχεῖαν εἶχεν" ὡς 
ἡ τὸ ἐςὶ νὰ ἔς," τὰ γὰρ μακρὰν τὴν λήγεσαν ἔχοντα, καὶ ἀναθιβάϑοντα 
τὸν τόνον, μακρὰν πάλιν αὐτὴν φυλάτῖει, οἷον τὸ ογῶ, ἀπόοζο" ϑοῦ, 
ἀπόϑε᾽ καὶ ὅσα τοιαῦτα. 

759. ΚΑΙ ΠΑΡΩΝ ΕΤΥΤΓΧΑΝΟΝ. ἤγεν ἃ μέλλω εἰπεῖν, οὐ 
παρ᾽ ἄλλϑ ἤκεσα, ἀλλ᾽ αὐτὸς τσαρὼν ἠκροώμην. 

767. ΤΗΔΕ Θ᾽ ΗΜΕΡΑ. λέϊεσί τινες, ὡς τὸ ϑ᾽ ἀντὶ τῇ τε χαμ- 

βάνετοι, αὶ συνάπίετοι πρὸς τὸ ΓᾺΡ, ὅτω" καὶ γὰρ ἐλᾷ τῇδε τῇ ἡμέρᾳ 

᾿τὅτον" σὺ δὲ ἀντὶ τῷ τοι νόει, καφιξομένε τοῦ οἱ, ὥσπερ καὶ τῆς αἱ δὶ- 
φϑόγγε, ὡς ἔχει τὸ, βούλομ᾽ ἐγώ. ; 

768. τὸ ΕΦΗ καὶ τὸ ΛΕΤῺΝ ἐκ πταραλλήλϑ τινὲς οἴονται" τὸ δ᾽ 

οὐ τοιοῦτον" ἀλλ᾽ ὥσπερ φαμὲν, τοιαῦτα ἔφη δημηγορῶν, οὕτω καὶ 

“τοῦτο, οὕτως" ἘΦΗ καὴ οἱονεὶ ἀπεφήνατο, λέγων τὸν περὶ τοῦ Αἴανῖος 
λόγον. 

772. τὸ ἘΠΕΙ͂ΤΑ τινὲς οἴοντοι εἰς ἀπόδοσιν μετοχῆς τιϑέμενον, 

ἀργὸν εἶνο!" τὸ δὲ οὐκ ἔςι τοιᾶτον, ἀλλὰ τὴν αὑτῷ σώξει φύσιν" ἠπά- 

οτήντοι δὲ ἀπὸ τότα, ὅτι εἰ ἀπὴν τὸ ῥυϑμῆ, ἐδὲν ἂν τὸν λόγον ἔθλαπῖε" 

πρὸς ὃς φήσομεν, ὅτι καὶ ἕτερα μυρία τοιαῦτά ἐςιν εὑρέϊν, ὥσπερ καὶ τὸ, 
πρὸς κακδ ἐςὶ τὸ φρονξν' τὸν γὰρ αὐτὸν λόγον ἔχει τὸ πρὸς, ἀργὸν 

δοκῶν ποαρὰ τοῖς πολλοῖς. 

775. ΑΥ̓ΤῸΝ ΕΝΝΈΠΕΙ. μᾶνον πρὸς δοτικὴν τὸ ἐννέπω, ἀλλὰ 
ὸ πρὸς αἰτιωτικὴν ἅπαξ, ὥσπερ ὃ τὸ λέγω. ὲ 

784. τὸ ΤΟΤῈ; ἐπανάληψίς ἐς: τῶν πορολαβόντων, ὥςε οὐκ ἐπὶ τῆς 

δίας ᾿Αϑάνας δεῖ λέγειν, ἀλλὰ λεγόσης τῆς ᾿Αϑηνᾶς τὰ κοὴ τὰ τότε, 

, χαϑ' ὃν δηλονότι καιρὸν ἐκείνῳ ταῦτα ἐνετέλλετο. 

797. ΞΎΡΕΙ ῬᾺΡ ἘΝ ΧΡῴΩ. “παροιμία ἐπὶ τῶν εἰς βάϑος ἀπῖο- 
μένων λεγομένη, τὸ ἐπὶ τῶν ἐπικινδύνων τραγμάτων" λέγετοι δὲ αὶ οὔ- 

τῶς" ἐν ξυρῷ ἵξατωι τὸ πρᾶγμα. 

808. ΟΤῚ. ΘΥΡΑΙΟΣ. τῦτό φησι; διότι σσαρ᾽ αὐτῶν ἤκϑσε" τὸ δὲ 

ΕΠΠΕῈΡ ἘΣΤΙΝ ἀντὶ τῶ, εἴπερ ἀληϑῶς ἐςὶν ἐκτός" οὐ γὰρ οἷδε σα- 

φῶς" λέγε δὲ κοὴ ὅτω" ἀὶ ϑαρσῶ δὲ περὶ τῇ Αἴαντος, ΕἸΠῈΡ ΕΣΤΙ, 
τοτέςιν ἐὰν ζῇ, ὅτι ϑυραῖός ἐςιν" ἢ, ὅπερ κοὶ κρέιτῖόν μοι δοκεῖ, οὕτω 

λέγε: ΟΥ̓Κ ΟΙΔΑ καὶ οὐ γινώσκω ΤΗ͂Ν ΣῊΝ ΠΡΑΆΞΙΝ, ἤγουν 

ἥνπερ λέγεις σὺ τρᾶξιν τῇ Αἴαντος" οἶδα δὲ ναὶ γινώσκω, ὅτι οὐ ϑαρσῷ 

περὶ τῇ Αἴαντος, ΕἸΠῈΡ ἘΣΤΙ καὶ ὑπάρχα ΘΥΡΑΙ͂ΟΣ καὶ ἐκτὸς τῆς 
ἐνῆα ἐπεὶ δὲ ἀμφιδόλως τὸ ἘΠΠΤΕΡ εἴρηκε, βιοα σαὶ ἣ Ἰμκα οὐ 

ὅσι ἔξω ἐςὶ τῆς σκηνῆς, φησὶ ΚΑῚ ΜΗΝ ΒΥΡΑΘΝ ἐς. 
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814. ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΤΥΧΗΣ, ἤγεν τῇ παρόντος καιρῦ, ὅ ἀναγ- 
καὶόν ἐς, ποροςῆνοι, διὰ τὸ ἐπὶ ξυρξ ἡμῖν τὰ πράγματα ἵςαδϑαι. 

816. τὸ ΑΝΤΗΛΙΟΥ͂Σ ἀπὸ τῇ ἀντολίες γέγονε, κατὰ τροπὴν τοῦ 
ὁ εἰς ἡ, ὥσπερ καὶ τὸ φυτοκόμος φυτηκόμος" τοῦτο δὲ διὰ τὸ μέτρον οὕτω 
γέγονεν" ἀὶ χρὴ τοίνυν ἀντολίες γράφειν" μακρὰ γὰρ ὀφείλει εἶναι ἥ 
συλλαβὴ αὕτη" ἀλλ᾽ ἐδὲ πάλιν ΑΝΘΗΛΙΟΥ͂Σ, ὡς ἐν τισὶ τῶν βιθδ- 
λίων εὕρηται" οὐ γὰρ ἀπὸ τῇ ἥλιος γίνεται, ἀλλ᾽ ὡς εἴρηται, κατὰ 
τροπὴν τῇ ο εἰς ἡ. ᾿ 

838. οἱ μὲν τὸ ΕΥ̓ΝΟΥΞΣΤΛΑΤΟΝ πρὸς τὸν ΑΥΤΟΝ, τὸν σφαγέω 
(πον οἱ δὲ ςίξεσιν εἰς τὸ ΕΤΩ, καὶ τὸ ἑξῆς κομματικὸν ἐκφέρεσιν, ἐδ-- 
ἕτερον τὸ ΕΥ̓ΝΟΥΞΤΑΤΟΝ νοῶντες «ρὸς τὸ ΘΑΝΕΙ͂Ν. 

830. ΝΕΟΡΡΑΝΤΩ, ἡ ἤτοι τῷ νεωςὶ ὑφ᾽ αἵματος ῥαυϑέντις λέϊει δὲ 
τοῦτο ὅσον πρὸς τὸν -χαιρὸν, κάϑ᾽ ἂν ἔμελλε Τεῦκρος αὐτὸν ὸν βαςάσειν' 
τότε γὰρ νεόῤῥαντον ἦν. 

851. ΞΥΎΝΑΡΠΑΞΕΙΑΝ., ἡ ἀκολεθία τῷ λό[β γάζαν. γλβῶ ἀπήτει 
πρὸς τὸ ΜΑΘΕΙ͂Ν. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ εὐχῆς ἐς ιν ὁ λόγος, εἰς εὐκ]ικὸν ἔφερε" 

διὰ τῦτο δὲ καὶ κομματικὸν καὶ ἀσύνδετον ἐποίησε τῶτο, διὰ τὸ εἶναι εὐχήν" 
τὰς γὰρ εὐχὰς οὕτω πποιεϊδδαι εἰώϑαμεν. ᾿Απορᾶσι δὲ σῶς ΑΥ̓ΤΟ- 

ΣΦΑΓΕῚΣ εἰπὼν, εἶτα ἐπιφέρει ΠΡῸΣ ΤΩΝ ἘΚΓΌΝΩΝ. καὶ φα- 
μὲν, ὅτι οὐδέν ἐς!ν ἐνανχίαμα τῷ λόγῳ" εἴ γε ἐκεῖνοι μὲν τοὺς πσαῖδας 

ἔσπειραν, οὗτοι δὲ αὐτοὺς ἀναιρήσεσιν. 

854. τὸ ὦ πρὸς τὸ ΕΡΙΝΝΥΈΣΞ συντακτέον" δόηρνε γὰρ τοῦτο, 

εἰ αὶ δοκέϊ τινὰ ἔχειν λόγον ὶ πρὸς τὸ ΤΑΧΕΊΑΙῚΙ συντάσσεδϑαι. 

877. βελόμενος ὁ Χορὸς δεῖξαι τὴν ὑπερθολὴν τῇ κόπε, ὃν ἔογεν ἐπὶ 

ζητήσει τῇ Αἴαντος, φησὶν, ὅτι τόνον ἐπὶ πόνῳ προς ίϑημι; αὶ ἐδαμῶς ὃ 
σπεύδω γίνεται, λέγω δὴ τὸ εὑρῶν Αἴαντα. 

879. τὸ ΣΥΜΜΑΘΕΙ͂Ν ἀντὶ τῇ, σὺν ἐκείνῳ γνῶνοι, τετέςιν ἐδεὶς 
τόπος ἔχει τὸν Αἴαντα, (τοῦτο γάρ ἐςι τὸ ΠΙΣΤΑΤΑΙ.) ὥςε ἐν τότῳ 

εὑρξιν με αὐτὸν κείμενον" οἱ δὲ λέγοντες τὸ ΣΥΜΜΑΘΕΙΝ ἀντὶ τοῦ 
διδάξαι, οὐκ ὀρϑῶς λέγεσιν. 

887. ἥ σύνταξις" ἀλλ᾽ οὔ μοι ΔΗ͂ΛΟΙ καὶ φαίνεται Ὁ ΑΝΗΡ, ἤγεν 
ὁ Αἴας, ΜΟΛΩΝ καὶ ἐλθὼν ΤῊΝ ΑΦ᾽ ἩΛΙΟΥ͂ ΚΕΛΕΥ͂ΘΟΝ καὶ 

ὁδὸν, ΦΑΝΕῚΣ ΟΥ̓ΔΑΜΟΥ͂, τοτέςιν, ἐπειδὴ οὐκ ἐνταῦϑα εὕρητο, 
δείκνυται ὡς οὐδ᾽ ἐν τοῖς μέρεσι τούτοις ὥρμηται. Ἢ καὶ οὕτως" ΑΛΛ’ 

ΟΥ̓Δ᾽ ΕΜΟΙ ΔῊ ΜΟΛΔΩΝ ἤτοι ἐλϑὼν ὁ ἀνὴρ τὴν ὁδὸν τὴν ἀπὸ τοῦ 

ἡλίε, ἄγεσαν δηλονότι, φαίνεται οὐδαμιδ, τουτέςιν ἐν οὐδενὶ τόπῳ φαί- 
γεται. 

888. ἣ σύνταξις" τίς. ἁλιεὺς, ἢ ϑεὸς, ἢ διατριβὴν πτερὶ τοὺς πτοταμὸς 
τοοιϑύμενος, ἡὶ ἔμπειρος ὧν αὐτῶν, βλέπων τὸν Αἴαντα εἴ τοϑυ πλάξοιτ᾽ 
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ἂν, ἀμύοι ἂν καὶ φωνήσοι καὶ εἴποι ἐμοὶ, εἰ ἄρα πλάξεϊοι αὶ οὐκ ἀπόλωλεν. 
ΕῚ ΠΟΘῚ ΠΛΑΖΟΙΤ᾽ ΑΝ ὀφείλει γράφεδϑαι, ἵν᾿ ἢ τὸ κῶλον ὅμοιον. 
τῷ τῆς ἀντιςροφῆς κώλῳ. 

808. περισσὸν ἦν κἀνταῦϑα εἰς τὸ ΜΑΚΡῺΩΝ ΠΟΝΩ͂Ν τὸ ΑΛΑ- 
ΤΑΝ, διὸ κοὴ ἐξεδλήϑη παρ᾽ ἐμϑ, ἵν᾿ ἔϊη τὸ κῶλον ὅμοιον τῷ τῆς ἀντι- 
ςροφῆς" σύντασσε δὲ οὕτω" σχέτλιόν ἐςτν ἐμοὶ, ἤγουν χαλεπὸν, μὴ ΠῈ:Ξ 

ΛΑΞΑΙ καὶ σλησιάσωῳ ΔΡΟΜΩ, ΟΥ̓́ΡΙΩ, τοτέςι τέλει εὐοδεμένῳ, 
τῶν μακρῶν τόνων" τέλει δὲ ὀφείλων εἰπέϊνν, ΔΡΟΜΏ, εἶπεν, ἐπεὶ κοὴ τὸ 
τέλος τῇ ὁράβν δρόμος ἐς. 

001. εἰκότως οὐκ ἄλλον τινὰ ἢ ὍΝ Τέχμησσαν ὡνκοίηκεν εὑρέϊν τὸν 

Αἴαντα, δεικνὺς ἐντεῦϑεν, ὡς ΜΕ ἕτερος τοσᾶτον φροντίξει, ὅσον ἣ γυνὴ 

τϑ ἰδία ἀνδρός. 

917. ἣ σύνταξις" τὸ γὰρ ἔγχος τὸ περιπετὲς ΟἹ καὶ αὐτῷ, τὸ ἐν 

᾿χϑονὶ ΠΗ͂ΚΤΟΝ καὶ ᾿ πεπηγμένον; ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ͂ αὐτῷ δηλονότι τὴν 
πρᾶξιν, ἤ ἡγουν σαρίςησιν, ὡς αὐτὸς τὴν σφαγὴν εἰργάσατο, καὶ αὐτόχειρ 

αὑτοῦ γέγονεν" ἔς! γὰρ ἡ κατηγορῶ οὐ μόνον τὸ τινὸς καταφέρομοῃ 
λόγοις, ἀλλὰ αὶ τὸ ἐπάνω τινὸς ἀγορεύω, ὥσπερ ἔχει κοὴ ἡ παρὰ φιλο- 
σόφοις κατηγορία" δηλοῖ δὲ νὰ Φιλόςρατος ἐν τῷ ̓ Ισοκράτες βίῳ λέϊων" 
““« ἡ δὲ ἜΦΡὴν ἡ ἐφεςηκυῖα τῷ ᾿Ισοκράτες σήματι εὐμβσίαν κατηγορέϊ 
4“ τῇ ἀνδρός." 

929. ΟΣΤΙΣΞ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣ. ἤγουν οὐ μόνον ἐχϑρὸς βδελύξετοι 

«ἀὐτὸν ἰδεῖν" ὁ γὰρ ἂν μέλοι αὐτῷ τούτε" ἀλλὰ καὶ οὐδεὶς φίλος ΛΑΙΗ͂ 
ἂν κοὴ ὑπομένοι αὐτὸν ἀπὸ τῆς οἰκείας σφαγῆς ΦΎΞΩΝΤΑ καὶ ἀνάα- 
πέμποντα ἄνω πρὸς τὰς ῥῖνας τὸ μελανϑὲν αἷμα τὸ ἐκ τῆς φοινικῆς πλη- 

γῆς" ἀμφοτέρωθεν γὰρ τὺ αἷμα ἐξήρχετο, κοὶ ἐκ τῆς πλευρᾶς, πρὸς ἣν 

ἡ τπὐληγὴ γέγονε. κοὴ ἔκ τῶν ῥινῶν διὰ ταύτην αἰτίαν" τοεριπεσόντος 

γὰρ αὐτοῦ τῷ ξίφει ἐν γῇ ςεῤῥῶς ττεεπηγμένῳ, κοὴ διὰ τοῦτο πτρὸς τὸν 
τόπον, ἔγϑα ἣ λαβὴ τοῦ ξίφες ἐπέπηκτο, ἐκ βάρος σελάσαντος, ἐκ εἶχε 
διέξοδον ῥᾳδίαν" καὶ διὰ τῶτο εἰργόμενον κἢ ξητᾶν διέξοδον, ἐκ τῶν ῥινῶν 

ἀνεδίδοτο" φοινίαν δὲ πληγὴν ἴσως λέγει οὐ τὴν πρώτην ἐν τῇ πλευρᾷ 
τομὴν, ἀλλὰ τὴν ἑτέραν τῷ ξίφες διέξυδον: 

9048. ΑΡΙΞΤΟΧΕΙΡ, ἤγεν ἀγὼν ἀρίςων καὶ ἀνδρείων δεόμενον, 

δυναμένων βαςάσωι τὸν ᾿Αχιλλέα, ἵνα τὰ αὐτοῦ λάβῃ ὅπλα τούτου 

ἕνεκα. 
049. ΟΠΛΩΝ ἘΚΕΙΤ᾽ ΑΤῺΝ ΠΕΡΙ. ἴαμδος ἀδήκα εἶναι! τέ-- 

λείος ὁ “παρὼν ςίχος, ἵν᾿ ἢ ἡ ὅμοιος τῷ τῆς ἀντις ροφῆς" διὸ τὸ ΑΧΙΛ- 

ΛΕῺΣ σπροσετέϑη παρ᾽ ἐμ, ἁρμοδίας οἶμοι. 
9054. ΑΠΟΒΔΑΦΘΕΙ͂ΣΑΝ, ςερηϑᾶσαν" ὅταν γάρ τις τινὸς ςε- 

ῥη ἢ) ἀπ᾽ ἐκείνθ, οὗ ἐςέρηται, βέθλαπῖαι» αὐτῷ τῷ ἐς ερῆδϑαι. 



ΕἸΞ ΑἸΙΑΝΤΑ. 353 

- 076. ΓΕΛΩΝΤΩΝ, ἀντὶ τῦ, γελάτωσαν" τῦτο δέ φαμὲν λαμθά- 
γοντες ἔξωϑεν εἰς τὴν τοιαύτην ψενίκὴν τὸ" ἔςωσαν" -ἐπὶ-δὲ “τῶν παϑητι- 
κῶν, οἷον τυπἸέσϑων καῷὰὶ τῶν τοιούτων, οὐχ- ὅτω. φψόγεμεν ἀλλὰ τὸ κήρυκι 
ἀντὶ πληϑονν! δ μφαμὲν Δαμδάνεδαμνξει τον ἡπνστὴβ ον 

: 1028, ἰςέον ὅτι τὸ 4) οὐ μόνον ρον ἀλλὰ καὶ σρὸς γενικὴν 
φέρεται" ἀμφότερον οὖν. ἐςτν ἐνταῦϑα: “Ἄλλως. ὮὉ, ΔΥΞΣΘΕΑ͂ΤΟΝ 

ΡΝ ΟΜΜΑ, ΚΑΙ ὦ ὄμμα ΤΟΛΜΗ͂Ξ. ΤΙΚΡΑΣ". τόλμης γὰρ ἣν 
τὸ ὅμμά “πρὸς γινμὴν δὲ τὸ ὦ δοννάταγ, λόγον οὐκ ἌΝ μεν. εὖ- 
ϑεῖαν μέντοι σπανίως, ὡς τὸ ὦ οὗτος; καὶ ὦ δυςυχής. «τ᾿ 

1041. ΠΑΥ͂ΡΑ Δ᾽ ΩΦΕΛΗΣΙΜΟΙ. παρὰ τισὶ μὲν τῶν βιθχίων 
ΠΙΑΥ͂ΡΟΙ, «-ἀῤὰ τισὶ δὲ ΠΑΥ͂ΡΑ εὑρίσκεται" ἔξ! δὲ τὸ σσαῦρα κρεῖτ- 
τον τοῦ σαῦροι, διὰ τὸ σώξειν τὸ μέτρον: τέταρτος γὰρ στὃς ἐφξιν" ὀφέί-: 
λει δὲ οὗτος ἴχμθος εἶναι" εἰ δέ τις εἴποι, ὅτί ναὶ τῷ δαῦροι τὸ ροὶ βραχύ 
ἐξ" διὰ τῶτο γὰρ καὶ τὸ παὺ περισπῶμεν" ἴςω ὅτι οἱ -πσοιητοὴ τῶν εὖξ 

δειῶν σσληϑυντικῶν τὰ τέλη, εἴτε διὰ τῷ αἱ ἐκφέροντοι; ὡς τὸ μοῦσαι; 

εἴτε: διὰ τοῦ οἱ, ὡς τὸ σπσλόοι, ἀντὶ μακρῶν δέχονται, ἐὰν. μὴ ἡ. ἐπαγο- 

μένη λέξις ἀπὸ φανήρκίοὶ ἄρχηται" τότε γὰρ αὐτὰ κοινὴν συλλαβὴ 
ἡγοῦνῥαρ ἔς, δὲ τὸ ΠΑΥ͂ΡΑ ἀντὶ τοῦ ὀλίγα καὶ ψψβάμον κώνῳ ἐςὶ 

αὶ τὸν (00.) Ἶ 
Τί βαιὸν οὕτως ̓ ἐντρέπῃ τῆς ξυμμάχε;. 

Τὸ γὰρ βαιὸν, ἀντὶ τοῦ ὀλίγον τὸ οὐδαμῶς ἐνταυϑοῖ νοητέον" οὐ. μόνον δὲ 
τὰ τέλη τῶν τοληϑυντικῶν εὐϑειῶν, ἀλλὰ κοὴ τὰ τῶν ὁριςικῶν ῥημάτων 

ὰ ἀπαρεμφάτων τὴ τρορακτικῶν;, τὰ δίφϑογίον ἔχονϊα ἐν τῷ τέλει, ἀν]ὶ 
μακρῶν δέχονται, συμφώνε ἐπιφερομένε" φϑίτο δὲ, γ»ἡ ταῦτα κοινὴν 
συλλαβὴν ἡ ἡγδνται. 

1048. ὁ Ἕκτωρ ἐν τῷ ζωςῆρι, ἐν ᾧ ῥ ἐδωρήϑη ἡ κα ἐννϑιβδονθῇ παρὰ 
τῆὺε τῷ Αἴαντος, ΕΓΝΑΏΤΕΤΟ γὰ συρόμενος κατεκόπϊετο ἐκ τῶν 

[ΠΗΙΚΩΝ ΑΝΤΥΓΩΝ καὶ τῆς τοῦ ἅρματος τοεριφερείας, ἘΩΣ ΤῈ καὶ 

ἕως οὗ ἀπέψυξε τὸν βίον. ΛΠΕΨΥΞΕ, δὲ εἶπεν ἀντὶ τοῦ, ἀπεβάλετο 

τὸν ΒΙΟΝ κοὴ τὴν ξωὴν, ΠΡΙΞΘΕῚΙ͂Σ "ἡ κατακοπεὶς, πραρ᾽ ὅσον οἱ ἐκ 

πνέοντες Ψψυχραίνοντοι τταντὶ τῷ σώματι, τῷ τὴν ἡμὴ ῥα ιδδνλθς 
αἵματος εἰς τὴν καρδίαν εἰδδραμόύτος φυλακῆς ἕνεκα; κα πάντα τὰ μέρη 

καταλελοιπότος ψυχρά. 

τ 1060. τὸ ΟΠΩΣ ἀντὶ τ πῶς; καὶ ἀντὶ τοῦ ἵνα, ὦ ἀντὶ τὸῦ καϑά" 
ἐνγταῦϑα δὲ, ἀντὶ τὸ τοῶς. 

ὉἹΟῦ2. ΒΞΙΚΟΙ͂Τ᾽ ΑΝΉΡ. οὐ μόνον διεξέρχομαι, ἀλλὰ καὶ ἐξέρ- 
χομοη χωρὶς τῆς διὰ φαμὲν, ὡς ὑπ, καὶ Εὐριπίδης" (Μηδ. 278. ὄρ, 

Ἰεχϑρο γὰρ ἐξίασι ττάντα δὴ κάλων. 
ἀθλοὶ τὸ ΗΝ ΤΙΝᾺ ἀντὶ τοῦ τίνα νοητέον" λον γὰρ φαμὲν ὅτι, 
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ἀντὶ τοῦ τι; καὶ ττοᾶς ὁςισοῦν, ἀντὶ τοῦ “σᾶς τις, οὕτω κοὴ τῦτο" ἰτέον δὲ 
ὅτι ππάντα τὰ τοιαῦτα «ποτὲ μὲν ἐν ἀρχῇ τὴν δύναμιν ἔ ἔχϑσι, “ποτὲ δὲ ἐν 

τῷ τέλει" οἷον τὸ ὅντιγα, ποτὲ μὲν τὸ ὃν τὴν δύναμιν ἔχει, ὡς τὸ, οὐκ 
οἶδα ὅντινα εἴποις" ποτὲ δὲ τὸ τινὰ, ὡς τὸ, ἄνϑρωπον ὅντινα εὑρὼν, περὶ 
τῇ δεῖνος ϑόγομώ; ἀντὶ τῦ, ἄνδρωπόν τινα" παραπλησίως δὲ ἔχει τ τὸ 

ὅ τι, ἡ τὸ ἥν τινα, καὶ τὸ ὅς τις, αὶ ὅσα τοιαῦτα. 
1077. ΗΝ ΕἸΙΛΗΧΈΝ, δέον εἰπεῖν Ὡρὸς τὸ ΜΟΡΩ, ὃν εἴληχεν, 

ἐπειδὴ ὁ τοιοῦτὸς μόρος δυρυχία τις ἦν" οὐ γὰρ φυσνκῶλῥ Ἀϑδνὴ ἀλλὰ βιὰίως 

διὰ ξίφες γέγονεν, ὅϑεν τὸ ἔχϑιςον καλέ" τορὸς τῶτο καὶ τὴν σύνταξιν 

ἀπέτεινεν ὅτως" ἡμεῖς μὲν ϑανόντες ὑπ᾽ αὐτῷ προὐκείμεϑα ἂν ἐν ἐχϑίςῳ 
ϑανάτῳ, ἩΝ ΤΥ͂ΧΗΝ καὶ δυςυχίαν ΕΙΛΗΧΕ, καὶ ἐκληρώσατο οὗτος; 

ΤΗΝΔΕ, καὶ ταύτην, ἣν ὁρῶμεν; σφαγεὶς αὐτὸς ὑφ᾽ ἑαυτᾶ. 
1081. τὸ ΑΥ̓ΤΟΝ καὶ τὸ ΞΏΜΙΑ καϑ᾽ ὅλον κα μέρος" τὸ γὰρ ΑΥ̓͂: 

ΤΟΝ καὶ σῶμα καὶ ψυχὴν δηλοῖ" τὸ δὲ ΣΩ͂ΜΑ, μέρος αὐτῇ, ὃ καὶ μόνον͵ 

τμμ βρέ ἔμελλεν. 
1000. ἐκ γενικῆς ἀρξάμενος, αἰτιατικὴν ἐπήνεγκε πρὸς τὸ ἀπαρέμ.- 

φατον" οὕτως γὰρ ἔδει εἰπεῖν" ἀνδρὸς κακοῦ ἐςὶ, μηδὲν ἀκούειν δικαιῦφ. 
τῶν ἀρχόντων" ἐπεὶ οὖν οὕτω μὴ ἀκόων τῶν ἐφεςώτων, ὡς τορὸς ἐκείνας 

ἰδιώτης ἦν, διὰ τοῦτο εἶπε τὸ ΑΝΔΡΑ ΔΉΜΟΤΗΝ, «ρὸς τὸ ἄπα- 
ρέμφατον ἀπὸ γενικῆς πρὸς αἰτιατικὴν τρέψας τὸν λόγον. 

1098. καλῶς εἶπεν ἀμφότερον, τὸ δέος νὰ τὴν αἰοχύνην" δέδιε γάρ τὶς 
τύραννον, οὐ μὴν αἰδεῖται, ὡς, ἣν καιροῦ τύχῃ, ἑτοίμως ἂν τοῦτον χαθέ-- 

λοι" εἰ δέ τις σὺν φόθῳ καὶ αἰδῶ τορὸς τὸν οἰκεῖον ἄρχόντα φυλάτίει, οὗ- 
τός τε ἀεὶ γελο τὸ ἄρχεσϑαι ἑςήξει, νγεωτερίσας μηδέποτε, ὅ τε ἄρχων 

τῆς αὐτῷ σοπηβίαις διὰ μρααῥὸς φρογτννῶ, 

1104. ὅτι ἀμρότέρῳ τὼ ΑΝ οὐ μόνον σύνδεσμοί εἶσιν, ἀλχὰ δύο 
μέρη τῷ λόγε, ἃ ἄρϑρον, καὶ ἂν σύνδεσμος, ὅϑεν καὶ κατὰ κρᾶσιν ἂν 

γέγονεν, ὡς τῷ σοφωτάτῳ ἐπενοήϑη Πλανούδῃ" ὁ γὰρ ἂν σύνδεσμος 
βραχύς ἐςι παρὰ τοῖς μετρικοῖς" ἐνταῦϑα δὲ μακρόν ἐς! τὸ ἂν, ὥςε 

δύο μέρη τῇ λόγαε ἐςὶ κραϑέντα εἰς ἕν" σύντασσε δὲ οὕτω" αὶ μὴ ΔΟ- 
ΚΩΜΕΝ καὶ νομίζωμεν δρῶντες ἐκεῖνα. ἃ ἂν ἡδώμεϑα, (τοῦ Α ἐὶ πρὸς 
τὸ ΗΔΏΜΕΘΑ ὄντος, ἀλλὰ πρὸς τὴν ὄπισϑεν ἔξωϑεν νοϑμένην αἰτιὰ- 
τικὴν, τὸ ἐκεῖνα.) ΟΥ̓Κ ΑΝΤΙΤΙΞΕΙ͂Ν καὶ οὐκ ἀντιδᾶναι ΑὙΥ̓ΘΙΣ 
καὶ ττ-ὄἭαιἨιιν ἀκένα, ἃ ἂν λυάμεϑα: τῇ αὐτῇ καἀνταῦϑα ἡρμδν ὴν 
πρὸς τὸ Α; ὅπερ καὶ τρρώην ἔφαμεν πρὸς τὸ ἕτερον. 

1110, μὴ διὰ κομψῶν καὶ σοιϑανῶν λόγὼν ἐπιχειρήσῃς δεῖξαι ὡς 
οὐκ ἔςι ταφῆς ἄξιος Αἴας" οὐ γάρ σοι τρέπει ϑανόντων ὑδριςὴν φα- 

γἤνοι. : 
1126. ὥσπερ φασὶν, ἔπληξά σε πληγὴν, οὕτω καὶ, κολάξω σὲ κό- 
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λασιν" ἐπεὶ ἐνταῦϑα ἡ κόλασις διὰ λόγων ἦν; διὰ τῦότο ΤᾺ ΞΕΜΝ᾽ 
ἘΠΗ ΚΟΛΑΖ᾽ ΕΚΕΙΝΟΥ͂Σ φησίν. 

1130. διεβέβλητο ἥ τοξείᾳ ππαρὰ τοῖς τταλαιοῖς,. ὡς ἀβιδαν Ἢ 
τέχνη καὶ φαύλη, καὶ ἀξιόλογον οὐδὲν ἐργάσαδγοωι δυναμένη. 

1152. εἰχότως εἶπε τὸ ΠΡΟΎΣΤΗ, ἐπειδὴ οἱ πσολέμιο; ἔμπροδνεν 
ἐχείνων οἷς «σολεμᾶῶσιν ἵξαντοι βάλλοντες" λῃςῶν γὰρ τὸ λάϑρα; κοὴ 

δπιό)εν ἐπιτίϑεδϑαι. 
1168. ἴσως τισὶ τὸ ΜΙΞΟΥ͂ΝΤΑ ΕΜΊΣΕΙῚ εὔηϑες εἶνοιν δόξει" τὸ 

δ᾽ οὐ τοιοῦτον" ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἄλλος τις τῶν ἰδιωτῶν πρὸς ἴσον τῶτ᾽ ἔλε- 
γϑν; ἀνοίας γέμοντα λόγον ἐδόκει ἂν ποροφέρειν" ἃ γὰρ ἐποίει, ἔπασχε" 
νῦν δὲ βασιλεὺς ἦν ὁ πρὸς ἐλάτονος τῶτο πάσχων, διὸ τὸ βάρος παρεῖχεν. 

1160. μὴ λάβδῃς ἔξωθεν εἰς τὸ ΤΟΥΤΟΝ διά: ἀλλ᾽ ἔςιν ὅμοιον 

τῷ" (08) 
Ἢ τοὐπίτριπῖον κίναδος ἐξήρϑ μ᾽ ὅπε ; 

Ἔχκεϊ γὰρ τούτε ἐμνημονεύσαμεν. 
1166. τὸ ΛΑΒΡΟΝ ΣΤΟΜΑ καὶ ΤῊΝ ΠΟΛΛΗ͂Ν ΒΟΗ͂Ν 

καϑ᾿ ὅλον καὶ μέρος λέγε" μέρος γὰρ τῇ ςόματος ἣ βοή" ἰςέον δὲ ὅτι 

ὅταν ἐκ ξηρᾶς ἀναϑυμιάσεως νέφος συςῇ, ἄνεμον γεννᾷ. 
1176. ΑΝΟΛΒΟΝ, ἀνόητον" ὄλδος γὰρ καὶ εὐδαιμονία ἀνϑρώπε ἢ 

φρόνησις, ὥσθερ τἀναντίον δυσύχιαι, ἣ ἀφροσύνη. 

1184. τὸ ΣΠΕΥ͂ΣΟΝ καὶ τὸ ΤΑΧΥ͂ΝΑΣ οὐχ ἐκ -π-αραλλήλο εϑὰ : 
τέον" ἀλλ᾽ οὕτω λέγε" σπεῦσον τάφον ἰδεῖν τινὰ τῷδε τῷ Αἴαντι, τα- 

Χύνας τοῦτο ὡς δύνασαι, τουτές, τὴν τοερὶ τούτα σπεδὴν ὡς ἔνι σπου- 

δάσας" ὥςε τὸ ΤΑΧΥ͂ΝΑΣ σπεδή τις ἐςὶ τοῦ ΣΠΕΥ͂ΞΟΝ: τὸ δὲ 
ΤΙΝΑ μὴ πρὸς τὸ ΚΑΠΕΤΟΝ νοήσῃς, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἄνϑρωπον. 

1102. ΠΡΟΣΤΡΟΠΑΙ͂ΟΣ, ἤτοι ππλησιάξων" εἴρητοι δὲ ἐκ μετα- 

φορᾶς τῶν ναυτῶν πρὸς τῇ τρόπῃ καϑημένων. 
1104. εἰκότως ΘΗΞΑΎΡΟΝ φησίν: ὥσπερ γὰρ τοῦτον ἔχει τις 

ἐπ᾿ ὠφελείᾳ σφετέρᾳ, οὕτω καὶ διὰ ταύτης τῆς κόμης τπροξενίζειν αὐτοῖς 

εὐμένειαν πσαρ᾽ Αἴαντος ἐλπίζων, ΘΗΣΑΥ͂ΡΟΝ καλεῖ. ΓΚΤΗΡΙΟΝ 
δὲ, ἐξιλεωτικόν. 

1205. ΠΟΛΥΠΛΑΓΚΤΩΝ ἘΤΈΩΝ, ἤτοι τῶν πολλῶν χρόνων, 
οὃς ἐν Τροίᾳ ττλανώμεϑα μηδὲν πράττοντες, ὧν χάριν ἀφίγμεϑα. 

1210. εἰς ὄνειδος γὰρ τῶᾶτο πτἰπῖει τοῖς Ἕλλησι τοσοῦτον χρόνον 
μηδὲν κατορϑᾶσι" μὴ λάθῃς δὲ εἰς τὸ ΟΝΈΙΔΟΣ ἔξωϑεν εἰς" ἀλλ᾽ εἰ- 
πὼν, ὅτι ἐν τῇ Τροίᾳ πολὺν χρόνον «τλανώμεϑα, ἐπιφέρει ΔΥΣΤΑ- 
ΝΟΝ ΟΝΕΙΔΟΣ ΒΛΛΑΝΩΝ: ἐρέϊ δὲ καὶ περοϊὼν τὸ τοιῦταν ογήμα" 
λέγων γὰρ μετὰ τὴν ςέρησιν ἃ πάχει, εἶτ᾽ ἐπάγῃε. ΜΝΗΜΑΤΑ 
ΤΡΟΙΑΣ. ἡ ρῶ 
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1211. τὸ ὈΦΈΛΕ, διὰ τοῦ ὁ μικροῦ ὀφείλει γοάφεδγαι, Τ᾽ ἢ ὅμοιον 
τῷ κώλῳ τῆς ςροφῆς" οἱ γὰρ φοιητοὴ πολλὰ τοιαῦτα συνεςαλμένως 

ΜΈΝΗΝ διὰ τὸν τοῦ μέτρου κανόνα" ἔς! δὲ τοῦτο πρηρνοὰ διαλέκτου" 
᾿ οὗτοι γὰρ χωρὶς αὐξήσεως τοὺς ἀν ροχ μενθν, χρόνες ἐχφέρέσι. "ΑΙ- 

ΘΈΡΑ ΔΥ͂ΝΑΙ. εἰς ἰλγρρίμμῇ κὰ ἐδὲν ἐλϑέν. ΑἸΙΘΕΡΑ δὲ, ἢ τὸ 
ὑσῦρ ὑόει, διὰ τὸ ἀφανις κὸν εἶναι; ἢ τὸν ἰαν διὰ τὸ μὴ σύςασὶν ἔχεν. 

1221. τὸ ΟΤΌΒΟΝ ἐνταῦϑα δὲ’ ἑνὸς τ ὀφείλει γράφεδνοι, ἵν ἢ τὸ 
Χῶλον ὅμοιον τῷ τῆς ἀντιςροφῆς" φύσει γὰρ ὄττοθος διὰ δύο Ψ γράρειαι, 

ὥσπερ, ΦΈΣΙ τὸ αὐτὸ σημᾶινόμένον, δὲ ἑνός. 

“1225. τὸ ΑΜΕΡΙΜΝΟΣ ἢ ἀντὶ τῷ ἀπόγνωσιν ἔχων, ἢ μὴ μερίμε 

γῶν νὰ ΠΎΗΝ περὶ τῆς ἐντεῦϑεν μα μαι δ ἀδήλε τὸ ὌΝ ὄνος, 

ὅπη τὰ Τῆς ἀφο χωρήσει, ἄλλως τε οἱ τοσότϑ χα εἰς ἀποῤίαν ἐμ- 

βάλλοντος" ἢ ΑΜΕΡΙΜΝΟΣΞ καὶ μὴ ἔχων μέριμναν καὶ υγθετ - 

ἔφη, κεφάνων, κυλίκών, κα ἐρώτων. 
1226. τὸ ΠΎΚΙΝΑΙ͂Σ ΔΡΟΣΟΙ͂Ξ ΤΕΓΓΟΜΕΝΟῸΣ ἀντὶ τοῦ, 

δετοῖς συνεχέσι βρεχόμενος" οὐ γὰρ ὁ πολὺς τοῦ ςρατοπέδϑ λαὸς εἶχε 

σχηνᾶς, ΤΉ Ψ ὄμβρων καὶ καὶ τῶν ἄλλων ἐξ ΜΗ ὍΛΕΣ ἀλλ᾽ οἱ ἄρ- 

χόντες ννημ ἔς! δὲ καϑ᾽ ὅλον κοὴ μέρος" τὸ μὲν ΤΕΓΓΤΌΜΕΝΟΣ, 

ὅλον" τὸ δὲ ΚΟΜᾺΣ, μέρος" δέον δὲ λυϊρῶς εἰπέϊν, πρὸς τὸ ἘΘΜΕΝ 

ἐπήνεγκεν. 

1220. οὕτω χρὴ γράφειν ΠΡῚΝ ΜῈΝ ΟΥ̓Ν, ἵν᾽ ἢ τὸ κῶλον ὅμδιον 

Τῷ τῆς ςροφῆς" τὸ γὰρ ΚΑῚ ΠΡΙΝ ΜΕΝ ἐκ ὀρϑὲς ἔ ἔχει τὰς χρόνθε. : 

1240. ἐσπόδασα ἐλϑεῖν ἐνταῦϑα ὍΕΡΝ τὸν Αἴαντα, νὰ μά ψὶ τὴν τῇ 
ΝΕ ἘΟΟΎΝ Ἔρδῇ τῶτο ὙΝ ἐςὶ τὸ ΚΑῚ ΜῊΝ ἔμφασιν ἔχ.» ἘΝ 

ἂν εἴ τις αὐτὸν οὐαί τί οὕτω ὙΜΕΕ Ταχέως: ; 

1956. εἴκω τὸ" ΦΙ͂ΘΣ εἴξω, ἐχα, ὁ μέσος Θάροδήνμαννῃ οἴκοι, καὶ 

προδνήκῃ τ ᾿ ἔοικα, ἐοίκαμεν, ὦ κατὰ συγκοπὴν ἔοικμεν, ων τροπῇ 
τοῦ κὶ εἰς τὸ Ν. γ9. ΕΟΙΡΜΕΝ. ' ἣ 

1267. σημδώσοι; ὅτι τὸ ΕἸΡΙΩ ἀμφιβολίαν ἔχει "τῷ ΦΡΌΝΣ 
δύναται γὰρ τὴ Ψιλβὅϑα), καὶ δασύνεδ)οι. ἅ 

1298. ΟΝ ΟΥ̓ΔΑΜΟΥ͂ ΦΗΣ. φασὶν ἐνταῦϑα ὡς συχοφαντεῖ 

Τεῦκρος ᾿Αγαμέμνονα" οὐ γὰρ ἐν τοῖς τπορόδδεν αὐτοῦ λόγοις πρὸς τᾶ- 
τον τοιοῦτόν τι εὕρητο!" ἀλλ᾽ ἔρη (1254.) ΤΣ βάντος, ἢ Φοῦ ςάντος, 
ΝῊ οὐκ ἀμ: φὰμὲν οὖν ὅτι, ὥσπερ καϊὰ τὰς ἔριδας συμθαίνα προσ- 

φέρειν ἔδ)᾽ ὅτε τὸν ἀντίδικον ἀπολόγόμεν» τῷ ὡρθηγοβενᾳ τῆς δίκης, 
ἰῤιεν οὐρὰ ἃ οὐδέποτ᾽ αὐτὸς ἐφθέγξατο, οὕτω κἀνταῦϑα" ἴσως δ᾽ ἄν τις 

εἴποι, ὅτι ὅτε τὸ ΠΟΥ ΒΑΝΤῸΞΣ Ἡ ΠΟΥ ΣΤΆΝΤΟΣ ἔλεγε, τῦτο 
δ ὰ ἔὐόδεί ὧξ ἔνϑα μὲν ἐκέϊνος ἔξαινε; νὴ αὐτὸς ἀκ τρκλρὴ ἔγϑα δ΄ 
αὐτὸς, οὐκ ἐκέϊνος" ἔς τ δὲ πάνυ ψυχρόν. Ὑ 
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.1802. ΟΥ̓ ΔΡΑΠΕΤῊΝ ΤῸΝ ΚΛΗΡΟΝ. ἤγεν οὐκ ἐντὸς τοῦ 
κράνες ἔνϑεν χροιᾶσε φθεφόμενον; ὸ μὴ ἰόντα πρὸς ἔξοδον" ἢ ΔΡΑΠῈ: 

ΤΗΝ ἀντὶ τῷ, ἐντὸς μένοντα τὴ τὴν μὰ φεύγοντα" τὸ δὲ ΚΑΘΕΙ͂Ξ 
ἀντὶ τᾶ, καταδαλών. {3 ᾿ 

1300. Τάνταλος ὁ τῦ Πέλολοξ, πατὴρ ἐχ ὩΣ λλρεν, ἦν" ̓σολέμα. δ᾽ 

ἐπιπεσόντος. αὐτῷ, μετὰ χρημάτων πέμπει. ἩΡΗ͂Σ πρὶ Ἔνδδα, 

χιγδυνεύων τῆς ἀρχῆς ἐ ἐχπεσέιν. .. 

ἐμαϑᾶν, ἀλλ᾽ οἥκῳ; λέγε". ὄρεσσι ̓ οὐ κὲν ἜΣ τῶν οἰκείων 

τέχνων" τὸ γὰρ δεῖπνον οὐκ. ἄλλου τινὸς ἦν, ἀενρχι ἰχϑύος. λέγω, ἢ ὄς- 
τος ἀλλὰ τῶν οἰκείων τέκνων" ὥσπερ. γάρ περ, βρῶσιν. ἰχϑύος,. ΓᾺ 

τοόσιν οἴνε, οὕτῳ ἡ δεῖπνον τέχνων, ἢ ἄλλων ὧν ἂν εἴποις: τλ" 

-.18206. τινὲς ὑπος ἔδοντες εἰς τὸ ΤΡΕΙ͂Σ, τὸ ἩΜΑ͂Σ οἸΑΟμ 58: ἐμὲ τὸν 

Τεῦκρον, καὶ ἃ, τὴν Ἐεέβησσων ἃ ἡὺ τὸν. Ἑῤρυσάκην φασίν: εὕχερ. οὐκ. ἔχει. λό- 

γον! τίς. γὰρ “χρείο ἐνταῦϑα Τεχμήσσης ἡ Εὐρυσάκϑει; οὗς αὐτὸς ἐά-- 
δας» «Ὡρὸς τὸ ἩΜΑ͂Σ ὑπος ἰζωνγιοὕτω. λέγε" βαλεῖτε καὶ ἡμᾶς, ἀντὶ τοῦ, 
ἐμὲ καὶ. ΠΣ συγχῶμένὰρ ὁμοῦ: τῷ «Αἴαντι τρξος ἑκὼν γὰρ ἐκ ὑφής 
σὰν ἀλλ᾽. εἰ καὶ αὐτὸς ϑιύθμαι, σὲ «πρῶτον ἀναιρήσειν. ἀελδθσυμοβ ὅτι 

δέ ἐς! τοῦτο, μαρτυρέϊ ὰ αὐτὸς λέγων, ἐγ ΟΣ οἷοτ' ἔχ ΥΣ οοτῶν 

τ ΑὐΒπὸ χωλόν μϑι ἐδ ὑπέρπον μένῳ, νΞΑῺ 8Ι 

ἐτὰ ταξξξῃς" ἩΠΕοΥ δὲν" ὅτι οὐ χακῶς πὲ τὸ ΤΗΣ ΞΗ͂Σ ὙΠῈΡ ΓῪΝ- 
ΑΙΚΟΣ, ὡς οἴοντοή τινες" ἀλλ᾽ ὥσπερ φαμὲν τρὸς τὰς “ἔριδὰς Φερί 
τινος ἄχχθ Ὡρός τίνα τὰς λόγες ϑοιούζέενοι; πῤοσάποντες. καὶ. δϑτῷ 

Τὰ ἐχείνδ, οὕτω ᾿" ἤτϑτο" ἄχλως τε οὐχ ἀπέχρησεν αὐτῷ. μόνον εἰπεῖν 

ΤῊΣ ΞΗΣ ὙΠῈΡ ΓΥΝΆΪΚΟΣ, ἀλλὰ κοὶ Ἡ ΤΟΥ͂ ἐμιμν Θ᾽ 
ὈΜΆΙΜΟΝΟΣ ΛΕΤΏ. 

1380. ΣΥΓΓΝΩΜΗΝ ἙΧῺΩ, οὐ καλῶς λέγειξ, ἡϑευσδ ες ἐν- 

ταῦϑα' οὐ γὰρ ὁ ὃ λέγων τὰς ὕθρεις, ᾿ὲ Ἂ ὁ ἀκόων; ἐν ὁμοτίμοις" ἀλλ᾽ ὃ 

μὲν βασιλεὺς, ὃ δ᾽ ΡΟ εὕροις δὲ τὰ ἄλλα πάντα ἄξια τῆς ᾿Οδὺσ- 

σέως μούσης, πλὴν εἰ μή πώς εἴξοις, ὡς ἐκ ἀπὸ τῷ λελόγισμένος οὐδὲ 

«παντὶ τῷ ϑυμῷ, ἀλλὰ μηχανῇ τινὶ τῦτ᾽ ἔλεξε τῶν ΦΑΔΆΜῸΝ ἕγεχοί, τὲ χ, 

ἅμα τῷ Ἀδνλ τὰ μέγιξα πτεποιϑώς. ᾿ 

.. 4841. ἩΚΟΥ͂ΣΕΝ ΑἸΙΣΧΡΑ. ἤγεν ὅτε πρὸς Μενέλαον ἐποίει τὰς 
λῴχθε, ὥςε αὐτός ἐςιν ἄρχων τῆς ὕδρας, ἢ ἐγὼ δ᾽ ἀ ἀρ νος, ὅτω τῶτο 

γέει, ὸ μὴ τρὸς τὰς ὕςερον ὕβρεις" ἄλλως γὰρ οὐχ ἂν τοῦτο ΜΟΥ Ἣν 

λετο εἰς οὐ ΣΝ ἀν γτς 
1344. ἀπορίαν ἔχει τινὰ ἣ τοιαύτη γενικὴ, τὸ ΕἸΜΟΥ͂.. ἔχει δὲ ὅτω, 

ΠΡῸΣ ῬΙᾺΝ ΝΑ ἀντὶ τοῦ εἰς δυνας εἰαν ἔμι8᾽ ἐπεὶ γὰρ ἣ δυνα- 
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δεία οὐκ ἄλλϑ τινὸς ἦν, ἀλλ᾽ ᾿Αγαμέμνονος" τορὸς γὰρ αὐτὸν ἔχ Τεύ- 
χρϑ γενήσεδγαι ἔμελλε" διὰ τῦτο ΠΡῸΣ ΒΙᾺΝ ΒΜΟΥ͂ λέγει. 

1346. ΞΥΝΗΡΕΜΕΙ͂Ν. ἜΡΤΕΙ καὶ ΞΥΝΗΡΕΤΜΕΙ͂Ν, ὕπερ 
ἀντὶ τὸ συμφωνεῖν εἴποις ἄν" ἄραι. δὲ ἡ λέξις ἐκ τρια τῶν κω- 

πηλατούντων. 

1352. ΤΗ͂Ν ΔΙΚΗ͂Ν ΠΑΤΈΙΝ, στατῶται γὰρ ἡ δίκη, διὰ τὸ μὴ 
τῆς σῆς ὀργῆς τὴν ἐκείνα ἀρετὴν κα ταρέμα ἀλλ᾽ ἜΝ ἔἶναι!, ἵνα 

τὸ τῆς ἐξεσίὰς μέγεϑος βεδαιώσῃς." 

1361. ἈΝΔΡΑ Δ᾽ ΟΥ̓ ΔΙΚΆΙΟΝ. τοῦτο πρῶτον ὡς καϑόλϑ 

γνώμην ἐξήνεγκεν" εἶτα μερικῶς πρὸς τὸν Ἀγ οὐ εανῦναν δέον γὰρ εἰ- 
πεῖν, οὐδ᾽ ἐὰν μισῶν κυρῇ; ὃ δὲ ΚΥΡΗ͂Σ ἔπεν, εἰκότως τῦτο ποιήσας, 
ἵνα μισᾶντα τὅτον Ἱλεὼν ὶ εὐμενῆ ἐντεῦϑεν αὐιήδ τῷ Ἁΐαντι. 

1363. μὴ λάθῃς εἰς τὸ ΤΑΥ͂ΤΑ ἔξωϑεν τὸ κατὰ, ἀλλ᾽ ὥσπερ “"- 
χομαΐ σοι ταῦτά φὰμεν, οὕτω καὶ τῦτον ᾿ 

1367. ΕὙΥ̓ΞΕΒΕΙΝ ΟΥ ῬΑΔΙΟΝ. ἤτοι διόλϑθ εὐσεβῆ κοὴ ὅσια 

τοράτϊειν' κωλύεται γὰρ ὑπὸ τῆς ἀρχῆς, διὰ τὸ ταύτης συμφέρον" εἰ 

γὰρ κοὴ Αἴας οὐδὲν ἔμελλε δράσειν ἔτ᾽ αὐτόν" τέϑυηκε γάρ". διὰ τοῦτό 
γε μὴν δέ! τοῦτον τοτημιωῤῆδϑαι, ἵνα μή τις ἰδὼν αὐτὸν ἀπά αρδαν Μὰ 

γαντα, ἐγχειρήσῃ τοῖς ἴσοις. 

1374, δέον πλέον εἰπᾶν» ΠΟΛῪ εἶπεν" ὕρμμαι γὰρ φολλαχῦ Ἂ 

ἁπλᾷ ἀντὶ συγκρηικῶν. τιϑέμενα, ὥσπερ αὖ τὀναντίον τὰ συγκρἤικὰ 

ἀντὶ ἁπλῶν. 5. κα ᾿ ᾿ 

1370.. ἩΜΑ͂Σ ΣῪ ΔΕΙΛΟΥ͂Σ. ἐὰν. γὰρ τεϑάφϑαι συϊχωρήσωμεν 
Αἴαντα, τᾶς τις ὃς ἐκ οἶδεν, ὅτι σὴν χάριν τοῦτο ποιᾶμεν, οἰηϑείη ἂν 
διᾷ τὴν Τεύχρϑ ϑραρύκητοιὰ ἡμᾶς βιασϑένϊας ἐνδνανη 

1407. ΜΝΗΜΩΝ, ἤγεν μνημονεύδσα τῶν ἑκάςοις φααραύκῶαν 

κακῶν, ἡ μηδέποτ᾽ εἰς λήϑην ἰδσει, ἀλλὰ τιμωρϑμένη" διὰ τοῦτο δὲ τὴν 
ζίκην τελεσφέρῳν καλέ, διὰ τὸ μὴ αὐτίκα τοῖς ἁμαρτάνϑσιν ἀπαντᾷν, 
ὅπως ἂν μεταγνοῖεν, ἀλλ᾽ ὕςερον κατ᾽ αὐτῶν φέρεδδαι μετὰ μείζονος τϑ 
κολάξειν παρηφμευῆρ; 

1422. μὴ λάθῃς εἰς τὸ ΛΟΥΤΡΩΝ “νι ἐὰν τὸ ἕνεκα" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ 

ὁ τρίπες διὰ λετρὰ ἣν, τὴ οὐ δὲ ἄλλο τι, διὰ τῶτο ΤΡΙΠΟΔΑ ΛΟΥ- 

ΤΡΩΝ λέγει. 
1424. ΤΟΝ ὙΠΑΣΠΙΔΙΟΝ, ἤγουν τὸν ὑποχάτω τῆς ἀσπίδος" 

«-τ-ἄντων γάρ. ὅπλων ἣ ἀσπὶς ἐπίκεῆοι" τὅτῳ δὲ λέει. ἵνα αὐτὸν συνάψῃ 

τῷ Αἴαντι, ὥσπερ φρδδεν ἐνετείλατο, 
1427. εἰ μὲν τὸ ΠΛΕΎΡΑΣ περισπάσεις, καϑ᾽ ὅλον νὰ μέρος ἐρξϊς" 

τὸ γὰρ ΠΆΤΡΟΣ ὅλον, τὸ δὲ ΠΛΕΥΡΑΣ μέρος" εἰ δὲ ὀξυνεῖϊς, τορὸς 

τὸ ἘΠΙΚΟΥΦΙΖΕ, συντάξεις" σκόπει δὲ, ὅταν πεερισπάσῃς, μὴ οὕτῳ 
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φυντάσσειν, ϑιγὼν τῆσδε τῆς πλευρᾶς". ἀλλὰ ϑιγὼν τῇ πσατρὸς τῆσδε 
τῆς τουλευρᾶς" οὕτω γὰρ καὶ τὸ καϑ᾽ ὅλον αὶ μέρος σώζεται. 

1429. ΜΈΛΑΝ ΜΕΝῸΣ λέγει τὴν τ αἵματος ἀνάδοσιν ὸ πρὸς 
τὰ ἄνω ὁρμὴν, ἐπειδὴ καὶ μέλαν τὸ αἷμα. 

1430. ἡ σύνταξις" ἀλλ᾽ ἄγε τᾶς ἀνὴρ, ὅςις φησὶ ΠΑΡΕΙ͂ΝΑΙ καὶ 
ὑπάρχειν φίλος τῷ Αἴαντος" ὅτε ἦν ὁ Αἴας, τότε φίλον κοὴ αὐτὸν τούτϑ 
τσαρέϊναι λέγω" ΣΟΥΞΘΩ καὶ ὁρμάδϑγω, ΒΑΤΏ, κοὶ ποορευέδϑω, 
ΠΟΝΩ͂Ν καὶ συναγωνιξόμενος τῷδε τῷ Αἴαντι, τῷ κατὰ ττιάντα ἀϊα- 
ϑῷ, φρόνησιν λέγω αὶ ἀνδρίαν καὶ τἄχχα, καὶ ἐν οὐδενὶ πτράγματι λῴονι κα 
χρείτίονι τῶν ϑνητῶν, τϑτέςι πᾶσι μὲν τοῖς καλοῖς, ὅσων ἄνϑρωπον ἣ 

φύσις ἠξίωσεν, ἐνευϑηνθμένῳ, ϑνητῷ δὲ ὄντι. Οὕτω τὸ ΟΥ̓́ΔΕΝΙ ἐδέ- 
τερον λέγε" τὸ δὲ ΛΩΟΝῚ ἀρσενικὸν πρὸς τῷ Αἴαντι". οὐχ, ὥς τινές 

φασι, τὸ ΟΥ̓́ΔΕΝΙ ἀντὶ τῷ νεκρῷ, ἡ ἕτερ᾽ ἄτα σκαιότητος γέμονϊα. 
1435. Η ΠΟΛΛΑ. ὄντως πολλά ἐξ! τοῖς" βροτοῖς γνῶναι ἰδοῦσι καὶ 

ϑεασαμένοις" ἐδεὶς δὲ, πρὶν ἰδᾶν, ἐςὶ μάντις τῶν μελλόντων τί ποιήσει" 

ἤγεν, ὅπερ τις εἶδεν ἐπίςαται" ὁ δὲ μὴ ἰδῶν, ἐκ ἀν ἔχοι περὶ τῇ μέλ- 

λοντὸς ἰοχυρίσαδζαι τί ποιήσει" τᾶτο. δὲ λέγει ὁ Χορὸς περὶ ἑαυτῦ, ὡς 
πρῶτον ἐκ ἐλπίξοντος ἂν τεϑάφϑαι τὸν Αἴαντα, ὕςερον δὲ ἰδόντος τοῦτα 
γενόμενον. 

ΓΕΎ: 



αὐϑϑυξοστ δξζοσσοῦ ἰὸχ ἀὐ[θας τς ὭΟΣΑ ὑπόρίας Ἶ ν 2 ' ᾿ 
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πον ον ἡ Α .᾿ 
ς ἱ εὐξῦ ΡΝ λυ τ δι Τ ὯΝ τε εἰδθ, 

οὐ ΕΔ ΎΟ ἐν ὐἷ ὅ( φυκιθ μος ὑοννθυνεξ ἀρ ον ϑξ 5 

οὐδε ἄ)ν: ἀὕτη ἡ γενικὴ οὐ καϑὰ οἴονταί τἰνές ἐς:; ανδλλεθς υὐο. 
ϑέαν. -ἐχϑέν {τῦτο γὰρ “λοϊμβάνθσιν -ἄξωϑεν). ἦσϑα πρόϑυμος" ἀλλὰ 
Φρὸριτὸὶ ΠΡΟΘΥΜΟΣ-. καϑάπερ᾽ φαμὲν, οἰκεῖόέ εἰμι πῇ δέινος, οὕτω 
Ἷἢ ̓ὠρῤόϑυμος:" ἀ σου δὲ ὅτι διὰ τόῦτο ̓  ΠΆΛΑΤΟΝ .: τὸ “᾿Αργοξ βοός, 
δι τὸ τὸν΄ πρῶτον, ̓αὐτϑ-οἰκιφὴν "Ἄργον᾽ γηγενῆ εἰνὰν. τῇ παλαιὸν: λέγης ᾿ 

ὡς πρὸς" “τὸν ̓Θρέςηνς, ἀντὶ ΓΟ δ᾽ ἐπα οἷ οἷἶδλ α" μέγ οὐ τοσὅτον ἔχεται 
λόγο: τότεοσί ἐ0 νουρτὸ ἐοτναιΑ γόφ μοθφῦθοτ νῷ τοῦν τοδὶ πλὰὸ π8 νοτῶσως 

δ. ΤΗ͂Σ ΟἸΣΤΡΟΠΛΗΤΌΣ. ἢ τῆς τῷ οἴξρῳ ᾿ὴ ἔρωτι. «οὔιιὸς 
τληγείσης" ἢ ἢ οἷςρον λέγει; ὃν αὐτῇ ἡ Ἥρα ἐπέθαλεν, δ ὅτε ταύτην εἰς 

βοῦν Ζεὺς μετέδαλε, βελόμενος ἐκείνην λαϑεῖν. 
6. Λυκοκτόνος ὁ ̓ Απόλλων καλέντοι, ὡς ποτὲ λύκον κτείνας" τὸ δὲ 

ἀληϑὲς οὕτως ἔχει. ᾿Απόλλων ἀλληγορέϊτοι εἰς ἥλιον, οὗ τῇ παρεσίᾳ 

τὸ λυχόφως ἀφανίζεται, λύκϑ χροίαιν ἔχον" διὸ κοὴ τοὔνομα ἔχει" τόπος. 
οὖν ἐν ΓΆργει ἦν λυκοκτόνϑ ᾿Απόλλωνος ἱερὸν ἔχων, κα προσαγορευόμενος 
ἐντεῦϑεν ΔΥΚΕΙ͂ΟΣ ΑΤῸΌΡΑ. 

17. ἢ τὸ ΞΕΛΑΞ αἰτιοϊικὴν νοηϊέον, τὸ δὲ ΦΘΕΓΜΑΤΑ εὐϑέϊαν, 
οὕτως" ὡς ἤδη τὰ πορωϊνὰ φϑέγματα τῶν ὀρνίϑων σαφῆ κινεῖ κοὴ φέρει 

ἡμῖν τὸ λαμπρὸν φέγγος τῇ ἡλίου" τεῖέςιν, αἱ ὀρϑρινοὴ τῶν ἀλεχτόρων 
ὠδοὴ ἢ μοῦσοι ἡμῖν ἤδη μιανἸεύοντοι" ἢ τὸ μὲν ΣΈΛΑΣ ἔςω εὐθεῖα, τὸ 

δὲ ΦΘΕΓΜΑΤΑ αἰτιατικὴ, ὅτω" ὡς ἤδη τὸ λαμπρὸν σέλας τῷ ἡλίου 

χινέϊ νὴ φέρει ἡμῖν σαφὴ τὰ ἑῷα καὶ πρωϊνὰ φϑέγμαϊα τῶν ὀρνίϑων" τοτ- 
ἐςιν, ἤδη προϊοῦσα ἣ ἡμέρα τὰς ὀρϑρινὰς ἡμῖν φωνὰς τῶν ὀρνίϑων ἀνί- 

ςησι. 
190. ΑΞΤΡΩΝ ἘΚΛΈΛΟΙΠΕΝ. διὰ τὸ ἐν νυκτὶ τὰ ἄςρα Φφαί- 

γεῦϑαι; διὰ τῶῦτο ταύτην ἐκλελοιπέναι! τούτων φησίν" ἧς ἀπιούσης οὐδὲ 

ἄςρα δείκνυῖοι. ' 
24. ΦΑΙΝΕΙ͂Ξ ΕΞΘΛΟΣΞ ΓΕΓΙΓῺΣ. ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν, γεϊονέναι εἰς 

ἡμᾶς ἐδ)λὸς, πρὸς μεϊοχὴν ἔτρεψεν, ὃ καὶ κρεϊτῖον. 
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.Α2. ΟΥ̓́ΤᾺΡ ΣΕ; οὐ γὰρ υρεμν, πον οὐδὲ: ΜΝ δὲ ὅτω 
χεχρωμαιτισμένον ἤτοι ττεπολιωμένον ὑπὸ τῇ γήρως, καὶ ὑπὸ τῷ Χρόνε: τὰ 
Μακρατἀνηλλῥεγβένον κατὰ τὴν τῇ; σώματος διάϑεσιν" "ωβὰ τοῦ μὲν γὰρ 
γέος ἐξῆλϑες, γῦν δὲ γηραιὸς ἐπανέρχῃ» ὥς:ε καὶ ἀπ᾽ αὐτῷ τῷ ἐΐδος οὐχ 

ὑποπϊεύσεσί σε ἀπατεῶνα ξἶνοι. ἸΞημειωτέον δὲ τὴν μεϊαχείρισιν" ἐπειδὴ 
γὰρ ὁ ̓ Θρέρης πήρῶ τῷ τροφίῳ ἐτρέφετο, ὁ μὲν Πυλάδης καὶ ὁ ̓Ορέςης 

μέλλεσιν εἰπέιν, ὅτι τὸ :ἄγγος πρὸς Κλυταιμνήςραν ἄξεσιν ὡς παρὰ 
Στροφίθ πεμφϑέντες" τῷ δὲ παιδαγωγῷ. ὑπονέϑενται εἰπέιν, ὡς μον 
Φανοτέως ἥ: ἥκει, φρομεμήνυκόξο» ὡς φίλου τούτο, ̓ Ορές ϑάνατον. 

40: τέσσαρες ἀγῶνες μεγάλοι οἐν “Εἰχάδι" "ἐγίνονῖο". ιὃ τῶν, Ἰολομδι 
πίων; ὁ τῶν Νεμέων, ἀμφότεροι. εἰς τὸν: Δία" ὁ τῶν" οιαραε εἰς Εδανν 
δῶναι" “δ᾽ τῶν ̓υϑίων εἰς τὸν ̓ Απόλλωνα. “Ο᾿ ὺ ᾿ς ἐς αὐ ΌδΝ 
δ, ΚΑΡΑΤΟΜΟΙΣ ΧΛΙΔΆΑΕΞ; ἥτοι ἐν. υρησίμοι ἐνκμα; 

γὰρ ἦν αὐτοῖς τέμνειν ἐὰξ' νόμάς, δ' :ἐπιτιϑένοι τῷ τάφῳ, ἵνα διὰ τούτου 

τῇ σπένϑες ἵλεως αὐτοῖς ὁ νεκρὸς, εἴη". τράβα δὲ ἐπε τὸ ΧΛΙΔΑΙΞ: 

τρυφὴ γὰρ κεφαλῆς ἣ κόμη. εὖ ἐοιεπξον τ. 

5.5. ΘΛΜΝΘΕΣ, ἈΝ ῥά εἰσι, ετὰ βμκα τ μὴ εἰς ὕψος 
εἰρόμενα." ἝΣΤΟΣ ΟΣ Σ : ᾿ : ἰὸ ἑ ἐπ ψτῖῦ ᾿ τιὰῷἮ τ δ Ὶ ἢ ὅς 

84. διότι αἱ ϑυσίαι αἱ «πρὸς. ἐκῶνον ἐπὶ γῶλᾷι μων γενήσεσϑαι 
ἔμελλον, δι, τοῦτο. ΛΟΥ̓ΈΡΆ ταύτας χαλεῖ; ὡς καϑάρσια τοῦ μιάσ- 
μαῖος, ὃ ἔμελλον κτήσαδδαι; εἰ ἸΧυϊαιμνής ραν αὶ Αἰγιόγον ἀνέλοιεν" “μὴ 

γὰρ ὅτι ὁ δίκαιοί ἧδαν ὅτοι τεϑνάνομ, ἀλλ᾽ ὅτ᾽ πὰξῤ φόνος μίασμᾷ ἔξιν. 
6; ΟΥ̓Κ ΒΞΕΙΝΙΣΈΝ;, οὐκ: ἐφιλοφρονήσαῖο". μρρίτα ὅπ δὲ Ἢ 
φόρου Αρεως οὐδέν ἐς ν ἕτερον ἢ φόβος... ΘῈΣ ᾿ 

τῦθ0. ἸΚΑΡΆς: τὸ πρότερον. βραχὺ; καὶ τὸ δεύτερον μακρόν χρῶτα, τ, 
τὸ δ πρότερον! ἐμακρόν" ΗΝ δὲ εἰπὼν ΟΝ, εἶτα ΘΆΨΩ ἘῸΝ ΜΙ" 
ὅλον "α μέρος. 

τρ,, ὩΣ ἘΠΞ ΛΗΔΩΝ, ἢ ἢ τὸ εἴδιον τέκνου, τὸν; Ἴτον; δὲ ΡΎΝΝ 
τὴν πρὸς τὸν: ἄνδρα. Ῥηρέα,, μετὰ ΩΝ τῆς: ὀδιλφῆς ὑπ᾽ι :ἐκείνουι 
φϑαρείσην ἀποκϊείνασα" τῦτο δὲ “λέγει; ὡς οὔτε ἐν ἡμέρᾳ ὁ οὔτε ἐν ἀντ 
«αυσαίμην ἂν τῶν ϑρήνων. - Χ 

140. διὰ τοῦτο τὸν Πλούτωνα αὶ τὴν Περσερόνην κ κἀχα καὶ τὸν ΜΝ 
χϑόνιον Ἕρμῆν εἰς ἐκδίκησιν τῷ «ταϊρὸς, διὰ τὸ ἐν ἽΛδου κεόγαι αὐτόν" 
ἀρὰν δὲ λέγει, ἣν καϑ᾿ ἑκάςην κατὰ λυϊαιμνήσρας᾽ ἡ Αὐἰγίϑϑου «ρὸρ 
τοὺς. ϑεοὺς ἐποίησεν; ἣν, ὡς δικαίως Φυμέομένην ὡδτνιαν ὀνοβμάξει" τάς 
γε μὴν ᾿Εῤιννόας διὰ τοῦτο ἐπιδοᾶτοι, ὡς τοὺς φονεῖς κὰ κακούργους τι- 

Μωρουμένας. .. 
118. οἱ γράφονῖες ΑἹ ΤΟΥΣ ΑΔΙΚΩΣ ΘΝΉΣΚΟΝΤΑΣ, ἀμα- 

ϑεῖς τῶν μέτρων" διὸ περισσὸν τὸ ΑἹ ἐξεδλήϑη παρ᾽ ἐμοῦ. 
ι 
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118. οὕτω τῶτο λέγε" οὐκ ἔτι. μόνη δύναμαι φέρειν τὸ ἄχϑος τῆς 
λύπης" σπόταπόν ; ΑΝΤΙΡΡΟΠῸΝ καὶ νὰ ἴσον" τετές!ιν, οὐκ ἐξιοῦσαν τῇ 

ἐμῇ δυνάμει ἡ ἥ λύπη, ἵνα ὸ φέρω αὐτήν" ἀλλὰ μείξων ἐ ἐςὶ, χοὴ μέντα 

ἐμὴν δύναμιν. 
121. ΤΙΝ᾽ ΔΕῚ ΤΑΚΈΕΙΣ. δέον οὕτω λέγειν, τίν᾽ ἀκόρεςον δἰμω- 

γὴν ἔχεις, τήκεις εἶπεν, εἰκότως" τὸ γὰρ ϑρηνέῖν ἀεὶ ὶ λυπεῖδ)αι, τῆξιν 
κατὰ μικρὸν καὶ δαπάνην τῷ σώματος ἐργάξετοαι" ἐπεὶ καὶ τὸ τῆς λύπης 
ὄνομα οὐχ, ἕτερόν ἐςιν, ἀλλ᾽ ἢ τοῦ τίϑ αὶ τᾶ λιπαροῦ λύσις. Μὴ λά- 

ὅῃς δ᾽ ἔξωϑεν τὸ διὰ εἰς τὸ ΑΓΑΜΈΜΝΟΝΑ, ὥσπερ ἅπαντες, ογεδὸν 
εἰπέιν, ὑπ᾽ ἀγνοίας γράφεσιν" ἀλλ᾽ οὕτω λέγε᾽ τίνα ἀκόρεςον οἰμωγὴν 
τήκεις ; τα ἑρμηνεύων τὴν οἰμωγὴν ἥτις ἐςὶ, φησὶ, τὸν ᾿Αγαμέμνονα 
τὸν σπάλοι κρατηϑέντα ἐν ἀπάταις, ἢ τῆς δολερᾶς καὶ ἀϑεωτάτης σῆς 

μητρὸς “φρόδοτον ὶὶ τοροδέδομένον κακῇ νὰ φονιχῇ χειρί" ὅμοιοῦ δὲ καὶ 
ϑύχθις ἐν τὸϊς “Ἑπ]ὰ ἐπὶ Θήδαις λέγειν (2ρ4.) 

γείτονες δὲ καρδίας μέριμναι 
δάθο τάρβος 
τὸν ἀμφιτειχῆ λεών. β ' 

αὶ Σ δὴ κα νὰ ἐνταῦϑα διὰ εἰς τὸ ΤῸΝ ΑΜΦΙΤΕΙΧΗ τὐμών ὠμμονῖν 

τὸ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσι τῶν τοοιητῶν τοιαῦτα ἐξετάξϑων. 

134. καλῶς εἶπε τὸ ΑΜΕΙΒΟΜΈΕΝΑΙ. φίλη γὰρ κοὴ ψδν ἦν τό- 

των" τῶν φίλαν δὲ πρὸς ἀλλήλες ἐςὴν ἡ ἀμοιβή. 

1380. μὴ γράφε ΟΥ̓́ΤΕ; ΛΙΤΑΙ͂Σ, ἀλλὰ ΟΥ̓ ΛΙΤΑΓΙΣ. οὕτω γὰρ 
ἔχ τὸ κῶλον ὀρϑῶς πρὸς τὸ τῆς ςροφῆς" οὐδὲν δὲ καινὸν, εἰ ὃ τὸ ΤΕ 
λείπει" εὕρηται γὰρ “πολλὰ τοιαῦτα. 

142. ΑΝΑΛΥΣΙΣ, ἤτοι ἀναπόδοσις, ἡ εἰς τὸ ἀρχαῖον μόν 

καλὰ γὰρ ἦν ἐξ ἀρχῆς» εἶτα κακὰ γέγονεν" εἰ δὲ (δ κακὰ ἀναλύουσι, 
πρὸς τὰ ἀρχαῖα, ἤτοι τὰ καλὰ, ἀναλύϑσι. 

149. ΔΙΟΣ ΑΓΓΈΛΟΣ, ἤγεν ἡ ἀηδὼν, διὰ τὸ τὸν ἐπ᾿ αὐτῇ γενό- 
μένον. ἔλεον τοῦ Διὸς πᾶσιν ὑποδεικνύειν ἢ, μαρτυρέϊν αὐτὸν φιλάνϑρω- 
τον" ἢ ὅτι δὲ αὐτῆς ὁ Ζεὺς τὸ ἔαρ ἑρμηνεύει" ἢ διὰ τὸ ἐν ἔαρι κατάρ- 
χεῦναι τῆς ὠδῆς, ὅτε τὰ Διάσια ἐγένετο, ἥτις ἐςὴὶν ἑορτὴ τοῦ Διός. Τὸ 

δὲ ΑΡΑΡΕΣ καὶ ἡρμόδϑη πτρὸς δο]ικὴν συν]ασσόμενον, οὐκ ἔχει χώραν ἐν- 
ταῦϑα πρὸς τὸ ΕΜΕ;, ἀλλὰ δεῖ λαμβάνειν ἔξωϑεν τὴν εἰς τορόϑεσιν" 
ὥσπερ γάρ φαμεν τὸ (Ἴλ. Κι 43.) χρεὼ βελῆς ἐμὲ καὶ σὲ, (δέον γὰρ 
εἰπέϊν, ἐμοὶ ὶ σοὶ, εἰς ἔξωϑεν λαμβάνομεν") ὅτω καὶ τοῦτο" ἔς! δὲ καϑ' 
ὅλον καὶ μέρος" μέρος γὰρ τὸ ΦΡΕΝΑΙΣ τοῦ ΕΜῈ»" φασὶ δὲ καί τινες 
τὸ ΑΡΑΡΕ; ἀντὶ τοῦ ἀρέσκει» οὐκ οἷδ᾽ ὅπη πσοϑ' εὑρόντες ταύτην τὴν 
σημασίαν" οὃς ἐατέον. 

161. ᾿Αγαϑίε χολαςικϑ ἐπίγραμμα δὲ ἰάμβων ἐἰς Νιόβην. 
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Ὃ τύμβος οὗτος ἔνδον περόος γέκυν" 

Ὁ νεκρὸς οὗτος ἐκτὸς οὐχ ἔ ἔχει τάφον" 

᾿Αλλ᾽ αὐτὸς αὑτῷ νεκρός ἐςὶ καὶ τάφος. 

158. τὸ ΑἹ ΑἹ οὐκ ἔςι πρὸς τὴν Νιόθην, ἀλλὰ διὰ μέσϑ ἣ Ἠλέκ- 
τρὰ τίϑησιν" εἰ δὲ γράψεις ΑἸΕΣ, διᾷ τὴν Νιόβην εἴποις. 

158. τὸ ΟἿΑ τινὲς ἀντὶ τοῦ καϑὰ λέγεσι, λαμβάνοντες ἔξωϑεν νὰ 

διὰ τί οὐ ϑώεις καὶ σὺ, καϑὰ ζῇ ἡ Χρυσόϑεμις, αὶ ̓Ιφιάνασσα" οὗ τί γέ- 

γοιτ᾽ ἂν ἀμαϑέςερον ; ἔχει δὲ οὕτως" εἰπὼν γὰρ ὁ Χορὸς ἄνω, πρὸς ὅπερ 
ἄχος ἐ κοὴ ὑπάρχεις τοερισσὴ καὶ περισσοτέρως πτροσχειμένη τῶν ἔνδον" 
τοτέςι, τλέον τῶν ἐντὸς τῇ οἴχϑ αὐτὴ ἀϑυμεῖς" τῦτο εἰπὼν, ἐπειδὴ ἀό- 
ρίξον ἦν τὸ ΤΩΝ ἘΝΔΟΝ, (πολλοὶ γὰρ ἐντὸς, οἷς οὐκ ἔμελε λύπης.) 

ἑρμηνεύων τοῦτο διὰ τὸ ΟἿΣ ΟΜΟΘῈΝ ΕἸ ΚΑΙ ΤΌΝΑ ΞΥΝΑῚ- 
ΜΘΣ, ἤγεν οἷς ἀδελφὴ τυγχάνεις, ἐπάγει τὴν τῶν ἀδελφῶν ἀπαρίϑ3 
βησιν" δέον δὲ εἰπρέιν, ὧν ἀδελφή ἐςὶν ἢ Ἀρυσύδιαι, ἡ ̓ Ἰφιάγασφα, καὶ 
᾿Ορέςης, ὁ δὲ πρὸς τὸ ΧΡΥΞΟΘΕΜΝΕΣ ἐπήγαγε λέγων, οἷα ξώε; ἣ 
Χρυσόϑεμις, ἡ Ἰφιάνασσα, ἡ ὃ ΑΧΕΩΝ κοὴ λυπούμενος ἐν. κρυπῖῃ 

ἥδῃ, ἤγδν ὁ λάϑρα ἀναςρεφόμενος στἀρὰ τῷ Στροφίῳ, ἢ διὰ τὸν πατέρα 
ἈΡΆΝΑΝΟΣ ὁ Ορέςης ἰξέον δὲ, ὅτι τ πω κοὴ οἱ ἄλλοι ποιηϊοὴ Ἴφι- 
γένειαν. καὶ ᾿Ιφιάνασσαν τὴν. ̓ ἀὐνήν φασι, κοὴ Σοφοκλῆς οὑτοσί" ἀπὸΞ 
ῥοῦσί δὲ πῶς ἐ μωρολάμ, τῆς ̓ Ιφιγενείας ἐ ἐν Ὑπερθορέρις οὔσης νῦν μνη- 

μονεύει, κοή φαμεν ὅτι ὥσπερ τὸν ᾿Ορέςην ἀπόνϊα λέγει, οὕτω ὶ ταύτην» 
ἀπαρίϑμησιν γὰρ μόνην 'σοιῶτοι,, εἰ κοῦ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ Φαρακεκίνδυ- 
γευμένως εἴρηκεν" ὀδεὶς γὰρ ἔνδον, ἀλλ᾽ εἰ ἡ ἀκβνσόϑέμις αὶ ἡ Ἤλέχϊρα: 

μαρϊύριον δὲ τ ΟΙΑ, ἄλλα τε μυρία, ἢ τὸ παρ᾽ Αἰχύλῳ ἐν Πέρσαιφ" 
(19.) ἀπαριϑμόμιενος γὰρ ἐκέι τὰς Ἐέρξε ςραϊηγούς φησιν" 

Οἱ δ᾽ ἐπὶ ναῶν, τσεξοί τε βάδην 

Πολέμε ςἶφος σσαρέχοντες" 

Οἷος ᾿Αμίςρης, ἠδ᾽ ᾿Ἀρταφρένης, 

Κοὴ Μεγαδάξης---- Καὶ τὸ ἑξῆς. 
871. οὐχ ἡ ἀγγελία ἠπατᾶτο, ἀλλ᾽ ἀπὸ ταύτης ᾿Ηλέκϊρα" διὰ τί 

οὖν πρὸς τὴν ἀγγελίαν τὸ ΑΠΑΤΩΜΕΝΟΝ λέγει; καί φαμεν, ὅτι 
ἀπὸ τοῦ ττάογονῖος τὸ τποοιῦν' ἥ ἀγγελία μὲν γὰρ τὴν ἀπάτην ἔποίεις 
αὐτὴ δὲ ἔπασχεν' ἄλλως τε δέον ἀπατωμένῃ ἐμοὶ εἰπέϊν, τορὸς τὸ ΤΊ ἄ- 
Ρήκεν" ἣ γὰρ Ψευδὴς καὶ μαϊαία ἀγ[ελία, ἀπαϊωμένη ὥσπερ ἐςὶ, πά- 
σχζδσα τὴν ἀπάτην ἀπὸ τῇ ταῦτα μηνύονῖος, ἐν αὐτῷ τῷ ψευδῶς μηνύξ 

ἤϑαν 
“180, δι τὸ ῥᾳδίως φέρειν τὸν χρόνον, νῦν μὲν ταῦτα, νῦν δ᾽ ἐκεῖνα, 
εὐμαρῆ ϑεὸν ἐκάλεσε" λέγει δὲ τῦτο, ἵν᾽ αὐτὴν παραμυϑήσηϊοι» ὡς ἔλθῃ 

ποτὲ ᾿Ορέςης, κοὴ παρὰ τῶν σῶν ἐχϑρῶν λήψεται δίκην, 
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187. ΑΝΕΛΠΙΣΤΟΣ. δέον ἀνέλαιρθὰ εἰπεῖν πρὸς τὸ ἘΜΈ, νΝ : 
τὸ ΒΙΟΤΟΣ ἐπήνεγκεν. ἣ 

106. ἘΝ ΚΟΙΤΑΙ͂Σ ΠΑΤΡΘΑΙ͂Σ, ἤ ἤγεν."εἰς ἃς ἸΝΑΜΡῸ μεῖὰ τὸ 
ἉλΑΒὺμ ̓ δεχαμέμϑων, χοὴ᾽ Ναρὰ κλυϊδυμνήξρας ἀπόλωλεν, ἐνδυϑεὶς 

χιτωνίσκον μρφλδ "κοὴ χρᾶν: οὐκ ἌΝ ἔξοδον, εἰ καὶ Μὴ ΜῊΝ 
οὕτω Μέγμ τ νος ᾿ ΑἸῺ9 

τὰ 7 ἐ τὸ ΣΟ ] ἐντάῦϑα, οὐκ ΝΗ δηναβγὸ ἀλλ᾽ μκϑδὴ ἡ ἥ τῷ ἡναδρὸνε αὐὖ- 

τὐνβκκηρὰ πρότερον ἑτέρων ὑπ᾽ αὐτῆς ἐλογίδ)ην διὰ; τῶτο. τὸ ΣΟΙ λέϊει.. 

"ι.1θθ.: συλλογιςικῶς ἐνταῦϑα: τὸν ἔρωτά φησι- τὸν φόνον ἐργάδαδ)οι" 
ἔρως μὲν γὰρ δόλον ἀπέτεκεν" ὁ δὲ τὸν. φόνον ἐμηχάνήσαῖο" ἄρ᾽ οὖν οὐκ 

ἄλλος ἀντὶ -ἔρωϊός. ἔριν, ὃ τὸν φόνόν ἐργασάμενος" ποροτέρε δὲ κειμένοῳ, 
τὸ μέσ, ὕςἐρον! τέϑεῖοαι τὸ συμπέράσμα. Ἰςέον᾽ δὲ, ὅτι ἔρωτα τινὲς 

ἐνταῦϑα τὸν τῆς ἹΚλυϊαιμνήςρας πρὸς Αἴγιῦδον ἐξέλαθον, καὶ δόλον, δὲ ὦ 

αὐτὴ. ἐμηχανήδεῖο τὸν τὸ ̓ Αγαμέμνονος ϑάναϊον". πρὶν γὰρ τοῦτον ἐκ 
Τροίὰς ἐλϑέν, τὸ τὸ φόνϑ. ὀρᾶμρ 'συνεσκευάδδη. --᾿ “ ὙΥς 

Ετ2Θ8.. πὸ. ΠΛΕΟΝ ἀεριάσί: ἱ ἀρκέ! γὰρ τὸ ἜΧΘΙΣΤΑ. πρὸς γενις- 

κὴν. συνϊετάχιϑοι; αὶ τὸ μὲν ἘΧΘΙΣΤΑ σρὸς τὸ ΠΑΣᾺΝ ἐχέτω τὴν 
δύναμ τὸ δὲ ΠΛΕΟΝ πρὸς τὸ ἘΧΘΙΣΤΑ: ἢ ἀμφότερα. τὴν αὐτὴν 

ἐχέτω δύναβωιν ἀδρὸν᾽ τὸ ΠΑ͂ΣΑΝ: δῦγμα γὰβ; τῷ ἔχϑες. ἀπερξολῆρς 

ὥσπερ. ὅτε δύδ ἢ τρέᾶς ἀρνήσεις ΜΌΔΝ εἰς ἄρνησιν ἘΑΡΌΝ πολλάδιᾳ 

δ οϑελέξβιρωντοι 
-οῷοδ, τὸ ΑΧΘΗ καὴ τὸ ΘΑΝΑΤΟΥ͂Σ ταυτόν ἐς!τν" εἰπᾶσα ϑὰβ Ω 
ἘΚΤΠΑΡΆ, ΑΧΘΗ, ἐπήγψγε τὸ ἘΜΟΣ ΕἸΔΕ; ΠΑΤΗΡ ΘΑΝΑ-. 

ΤΟΥΣ ἈΕΙΚΕῚΣ, "εἰ καὺ. τὸ ΑΧΘΗ κλητική, ἐς! τὸ δὲ ΘΑΝΑ- 
ΤΟΥ͂Σ αἰτιοάναῇς τὸ μὲν γὰρ πρὸς τὸ , συν]ασσόμιενον, τὸ. δὲ ΘΑ- 
ΝΑΤΟΥ͂Σ πρὸς τὸ ΕἸΔῈ». ἔςι δὲ τῦτο ὅμοιον τῷ (Ἀ:..1077.) 

Ἡμέϊς μὲν ἂν τήνδ᾽, ἣν ὅδ᾽ .ἐἴληχεν, ως 

Θανόντες ἂν πρῤκείμεϑ᾽ ἐχϑίςῳ μόρῳ. 

Μὴ λάδῃς δὲ τὸ ΔΙΔΎΜΑΙΝ ἀνῆὶ δολικῆς, ἵνα Ἀ. τὴν ἐν ἔξοδο λάξῃς, 
ἀλλ᾽ ἀντὶ γενιχῆξ» οὕτω" ϑανάτες διδύμων ἐχϑρῶν, ἤγεν οὺς αἱ διπλαῖ 
χϑρες εἰργάσανϊο Καὶ λυϊαιμινήςρας. Αὐήδα. ; : [ᾷ 
ο215. (ΜΗ ΠΟΡΣΩ ΦΩΝΕΙ͂Ν, ἤγεν ἐκτὸς τοῦ ἀδαμῆο,: ἀῆγ 

σὶ γᾷν; αὶ μὴ κατὰ τῶν ̓ διυβτολέρων ἀρκευτομδν: 
217. ΟἸΚΕΊΑΣ. ἤτοι αὐτὴ ἑαυτὴν. εἰς κοδένηε ἐμβάλλεις οὐ σω- 

φρονοῦσα. 
221. ΤΑ ΔΕ: ἤγεν ταῦτα ἃ καϑ' ἑκάςην πράττεις ϑρηνοῦσα καὶ 

καταρωμένη, ΟΥ̓Κ ΑΡΙΣΤΑ καὶ ἄξια εἰς μάχην καὶ ἄμυναν τοῖς δυνα- 
τοῖς ὥξε ΠΛΑΘΕῚΙ͂Ν καὶ ἐγγὺς ἰέναι, καὶ τὸ σαράπαν βλάπῖειν αὐτοὺς 
δύναδϑα!" ἀλλ᾽ οἱ μὲν. τούτων ἄνω καϑεςήκασι" σοὶ δὲ μᾶλλον ταῦτα 

ὀὐάν ἢ 
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φυλὴν ἄγει τὴν αι μισῶδγαι λέγω παρ᾽ φαρααῃ νὰ ἐν Καρὸς 
μοίρᾳ δοκεῖν. 
᾿ 228... οὐ" χρὴ γράφειν ΕΝ ΔΕΙΝΟΙ͂Σ ἨΝΑΓΚΆΣΘΗΝ ΕΝ 
ΔΕΙΝΟΙ͂Σ" περισσὸν γάρ ἔςι ττρὸς τὸ τοῦ πρώτα συςήματος κῶλον" 

ἀλλ᾽ ἘΝ ΔΕΙΝΟΙ͂Ξ ἨΝΑΓΚΆΑΞΘΗΝ ΔΗ' δίμετρον γὰρ ὀφείλει 
ἄνοι καὶ Ἰλρήβς. εἄσονν κἀκέϊνο. 

Σ 225. ἰςέον ὅτι τὸ ΑΛΛᾺ “μετὰ τοῦ ΤᾺΡ δυντιϑέμιενον, ποτὲ ἮΝ 

ἀργὸν ἔχει τὸ ΓᾺΡ, ποτὲ δὲ ἀμφότερά εἰσιν ἐνεργὰ, ὡς καὶ ἐνταῦϑα" τὸ 

μὲν ΑΛΛᾺΑ «πρὸς τὸ ΟΥ̓ ΣΧΗΣΩ, συντασσόμενον, τὸ δὲ ΓΑΡ διὰ 

μέσ τιϑέμενον, λαμβανομένα ἔξωϑεν τῷ εἰμί" γίνεῖαι δὲ τοῦτο, ὅταν 
μεταξὺ τὸ ἈΛΛᾺ κοὴ τοῦ ΓᾺΡ συλλαβὴ ἢ λέξις εὑρεϑῇ" εἰ δὲ ὅτω τῷ 
ΑΛΛΑ τὸ ΓᾺΡ σπλησιάξει, ὡς μὴ μεσολαθέϊν μηδ᾽ ὁτιᾶν, ἀργόν ἐς! 
«σανϊελῶς τὸ ΤᾺΡ, 

231. τὸ ΑΝΕΤῈΣ οὐ φυσικῶς ἔχει τὸ 'α μακρὸν, ἀλλ᾽ ἐξ ἀνάγκης καὶ 
ποιητικῇ ἀδείᾳ γίνεῖα!" οὗτοι γὰρ τριῶν ἐφεξῆς κειμένων βραχέων, μα- 

κρὸν ἐξ ἀνάγκης τὸ ἃ ποιᾶσι διὰ τὰ μέτρα" ὡς οὖν τὸ ἀϑάναῖϊος εὕρηῖαι 

ἀεὶ τὸ α ἔχον μακρὸν, καὶ τὸ ἀκάμαῖος, ἡ ἀπάλαμος, οὕτω καὶ τὸ ἄνετε 
ἐνταῦϑα" οὕτω γὰρ καὶ σύμφωνα πλεονάξεσιν, ἵνα μακρὸν τὸ τροη- 
δ ὅμενον φωνῆεν όχι κερίσέ ὡς τὸ εἰς τὸ ὧν 128.) ἐϑηἠρ θα ὙΟΎΝε: αὶ ἃ 
τα δύο σύμφωνα ἐἔἴη, τὸ ἐν ἀφαιρᾶσιν; ἵνα βραχὺ γένηται τὸ φωνῆεν" ἢ 
ἐὑρήσεις τῦτο τανε 

244. εἰκότως τὰς ΓΕΤΕΡΥΓᾺΣ ἐἶπεν ἐπὶ τῶν γόων" δίκην γὰῤ πῖε- 
ρῶν ἄνω Φρὸὶ ὕψος φέρονϊοι" ἣ δὲ σύνταξις" κυ εὔκηλος νὰ ἥσυχ᾽ 

αἸέρυγας γῶν ὀξυτόνων, ἜΚΤΙΜΟΥΣ καὶ καὶ ἀτίμϑς τῶν γονέων" “δέον δὲ 

εὐκήλως εἰπέϊν, ΕΥ̓ΚΗΔΟΣ ἐἶ εἰπε πρὸ τὸ ΓΣΧΟΥ͂ΣΑ. 

τ246: ΕἸ ΓᾺΡ, αὕτη ἡ κατασκευή ἐς! πορὸς τὸ 'ΤΟΝΕΩΝ ΕΚΤΙ- 

ΜΟΥΣ ΓΣΧΟΥ͂ΣΑ ΓΌΩΝ ΠΤΕΡΥΤΓᾺΣ, ἐἰ καὶ ἀσάφειάν πως ἔχει" 
ὃ γὰρ παρ᾽ αὐτῆς πρὸς τὸς γονέας γινόμενος ϑρῆνος τιμὴν “μὲν ἐκείνοις 

πταρέχει, κατάρα δέ ἐςι τῶν αὐτοὺς φονευσάντων. 
Ὁ 251. ἘΡΡΟΙ. φϑαρείη ἣ παρὰ τῶν ἀνϑδρώπων τορὸς ̓ ϑεοὺς εὐσέβεια 
αὶ αἰδώς" νομιᾶσι γὰρ ἐκ εἶναι ϑεὸς, μὴ κολαζομένης τῆς καχίας. 
258. ΤΟ ΞΟΝ, ἵνα μὴ κατὰ σοῦ τὲς ἐχϑρὲς κινήσηῃς τῷ συνἔχεϊ 

δρήνῳ, καὶ αὶ ταῖς πρὸς αὐτὲς βνμὴν χῶ ΚΑΙ ΤΟ ἜΜΕΝ ἵνα μὴ ἄφιλος 
δόξω ἐν τοιότῳ καιρῷ, μὴ “πρὸς παραμυϑίαν σὃ χϑρήσαρᾳ: 

258. τὸ ΑΛΛΑ πρὸς τὸ ΣΥΓΓΝΩΤΕ σύναπε" τὸ δὲ Η ΒΙΑ ΤᾺΡ' 
διὰ μέσϑ ἐςί" κατασκευὴ Ὑϑ ἐςι, τίνος ΧΆΗΝ αὐτῇ ΥΥΘΑΝΜΑΣ 
"250. ὁ χρὴ Ω τὸ ΗΤΙΞ. τοιὅτον γάρ ἐςιν οἷον τὸ ὅ τι εὑρί- 

ὌΝ ποῖὲ μὲν τῇ ὃ τὴν δύναμιν ἔ ἔχοντος, αὐτὲ δὲ τοῦ τις" καὶ οἷον τὸ 
ὧν τίνα καὶ ἣν τινα, καὶ τὰ τοιαῦται, περὶ ὧν καὶ προείρηϊοη εἰς τὸ (Α!. 1070. ) 
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Οὔκεν ἂν εἴποις ἥν τιν αἰτίαν ποροϑείς ) 
Κἀνταῦϑα οὖν τὸ τις μόνον ἔχει τὴν δύναμιν. 
268. τὸ ΠΟΊΑΣ ἩΜΕΡΑΣ ἢ ἀντὶ γενικῆς λάμβανε, ἢ ἀντὶ αἷ- 
τιαϊικῆς" καὶ εἰ μὲν αἰτιοϊική ἐςιν, ἐδεμίαν ἀσάφειοιν ἔχει" εἰ δὲ γενικὴν 
οὕτω λέγωμεν" «ποίας ἡμέρας νομίξεις μὲ ἄγειν, ἀντὶ τοῦ, τσοία χρόνου 
τοῦτο λογίζομαι ; , 

270. οὐ μόνον ἐδδὴς ἐϑῆτος εὕρηται» τὸ ἔγδεμαι, ἀλλὰ καὶ ἔσϑημα 
ἐδ)ήμαῖος, ὡς κἀνταῦδα, ἢ ἔδϑησις ἐδ)γήσεως" τὰ ὕςερα ποιητῶν, τὸ δὲ 

ἐδ)ὴς αὶ λογογράφων. 

810. ΕΥ̓ΣΕΒΕΙ͂Ν. ἦγον τοῖς “ϑεοῖς εὐχαριςεῖν, ἀλλὰ μᾷλλον πρὸς 

«ὐτοὺς δυογεραίνειν, ὅτι μὴ δίκας εἰς τάχος τὲς τῶν τσαρόντων αἰτίους 
ἀπήτησαν. , 

. 812. ΦΕῈΡ᾽ ΕἸΠΈ, ἐδεδίει ὁ Χορὸς λέκϊρᾳ συνὼν μὴ παρ᾿ Αἰ- 
γίϑα γρνωδὰς κακόν τι πάδᾳ. 

310. μὴ λάβῃς εἰς τὸ ΚΑΣΙΓΝΗΤΟΥ͂ ἔξωϑεν τὸ ἕνεκα, ἀλλὰ 
χωρὶς τῦτο σύντασσε, εἰ κού. τινα ἀσάφειαν ἔχει" οὕτω γὰρ ὀφείλων 
εἰπῶν, εἰδένοι ϑέλω, ὁ κασίγνητος ἀφίξεται ἢ μενεῖ, τοῦ ΤΙ ΦΗ͂Σ διὰ 
μέσε λαμβανομένα, ὁ δὲ ἐπλαγίασε πρὸς γενικήν᾽ ἢ πρὸς τὸ ΜΕΔ- 
ΔΟΝΤΟΣΞ φικῖέον, πρὸς δὲ τὸ ἘΡΩΤΩ, τὴν σύνταξιν ποιηϊέον, ὥσπερ. 
«τ“ρῶτον ἐποίεις πρὸς τὸ ΙΔΈΝΑΙ ΘΕΛΩ. 

3388. ΠΗΜΑΙΝΕΗ͂Ν, ἦγον βλάπῖειν αὐτούς" ὶ γὰρ αὐρὴ δοκεῖς 
σᾶσιν ἀλόγως ἀγανακῖδσα, μὴ δυναμένη βλάψαι αὐτὸς, πρὸς ὃς ἀγα- 

γακΊεις. 

339. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ. ἤγεν οὐ μόνον ἐγὼ τοιαῦτα «οιέὲν βούλο- 
μαι, ἀλλὰ κοή σε βούλομαι σοιεὶν τοιαῦτα. 

846. μὴ λάθῃς εἰς τὸ ΚΕΙΝῊΣ ἔξωϑεν τὸ ἀπό ἀλλ᾽ ὥσπερ φα- 
μὴν; ἐρώμενός ἐς ιν ὁ δένα τῷ δέινος, οἷον ᾿Αλκιβιάδης Σωκράτες, οὕτω 

κοὴ τοῦτο ΔΙΔΑΚΤΑ ΚΕΙΝΗ͂Σ, ἀντὶ τοῦ ἐχείνης διδάγματα τὰ μα. 

δήσεις. 

347. ἘΛΟΥ͂ ΓῈ ΘΑΤΕΡ᾿. ἤγεν τρόκρινε ϑάτερον τῶν δύο, ᾿ 
φρονέϊν κακῶς, λέγω δὴ Αἰγίδνῳ καὶ Κλυταιμνήσρα συνῶναι, αὶ ἀμγήμο- 
γεύειν τῷ ποοϊρὸς. ἢ φρονῶσαν καὶ φρόνιμον οὖσαν, καὶ τὰ ττατρὸς ϑερα- 
πεύεσαν, μὴ ἔχειν μνήμην τῶν φίλων, ἤγεν μὴ συνάψαι Αὐγίδγῳ καὶ 
Κλυϊαιμνήςρᾳ, οὃς ττερὶ πελείς 8 ποιεῖς. Ὑδτο δὲ ἐἶπεν ᾿Ηλέκτερα πρὸς 

αὐξὴν εἰπᾶσαν, ὡς ἀλγεῖ τε τοῖς τταρῦσι, καὶ τὰ Αἰγίδϑε. κοὴ Ἐλυταιμν- 
γήςρας ϑεραπεύει ὑπ᾽ ἀνάγκη". τὸ δὲ ἘΠΕΙ͂ΤΑ οὐ πρὸς τὸ ΚΟΥ̓ΔΕΝ. 
ἘΚ ΣΑΥΤΗ͂Σ ΛΕΓΈΪΣ. ἔχει τὴν δύναμιν. ἀλλὰ πρὸς τὰ ἄνῳ ἐδ- 
ϑέντα, τὸ ΔΕΙΝΟΝ ΓῈ Σ᾽ ΟΥ̓͂ΣΑΝ καὶ τὰ ἑξῆς" εἰ γὰρ ἦν πρὸς τὸ. 

ΚΌΥΔΕΝ ΕΚ ΣΑΥΤΗΣ, οὐχ ἂν ἦν ἘΠΕΙ͂ΤᾺ, ἀλλ᾽ ἘΠΕῚ ΤΟΙ, 
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ὅϑεν καὶ ἀπὸ τούτα ἀπὰτώμενοί τινες μεταῖιϑέασι τὸν τόνον, ἘΠΕῚ Θ᾽ 
ἙΛΔΟΥ͂ σοιοῦνϊες, ὅπερ οὐκ ἔχει λόγον" ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς πολ Ν τῶν 

βιδλίων ἘΠΕΙΘ᾽ ΕΛΟΥ͂ εὕρηϊον. 
851. ΤΙΠΩΡΟΥΜΕΝΗΣ. εὕρηται οὐ μόνον ἐνεργηϊικῶς Ξιμώρῶ 

τὸ κολάζω, ἀλλὰ καὶ τὸ βοηϑῶ" καὶ οὐ μόνον τιμωρξμοι ποαϑηϊικῶς τὸ 
βεηϑῶ, ἀλλὰ ἡ τὸ κολάζω, ὡς καὶ πᾶς τὶς ἐξετάζων εὑρήσει. 

86ι. ΤΑ ΣᾺ πρὸς τὸ ἘΧΦ᾽ ΟἹῈΣ συντακἸέον" τὸ δὲ ΔΩΡΑ, πρὸς τὸ 

ΟἸΣΕΙΝ, οὕτως" ἐγὼ μὲν οὖν οὐκ ἄν ποτε ὑπεικάϑοιμι ἡ ὑποταγείην 
τότοις; τῷ Αἰγίδγῳ καὶ Κλυϊαιμνήςρᾳ, οὐδ᾽ εἰ τὰ σὰ, ἐφ᾽ οἷσι νῦν χλιξ 
δᾷς, μέλλει τις οἴσειν αὶ κομίσειν μοι δῶρα. Ἢ ΤΑ ΖΑ πρὸς τὸ ΔΏΡΑ 
σύναπῖε, ἵν᾿ ἦ, τὰ σὰ δῶρα, ἤγεν ἅπερ σοι δωρϑνται. 

3806. ΕΝ ΚΑΛΩ ΦΡΟΝΕΙ͂Ν. ἤγεν πρὸ τῆς πείρας κάλλιςδν ἐς! 

γᾶν λαμβάνων, ὅπως ταύτην ἐκφύγῃ οἱ δὲ τὸ ΕΓΚΑΛΩ, ἀντὶ τῷ λέϊω 
φάσχοες, οὐκ οἶδα εἰ τοπαράπαν βετέχεσι γοῦ. 

401. πκυρτε ἐνταῦϑα, «τῶὥς Ῥϑὴ δδὰς ΤΙΜΩΡΟΥΜΈΝΟΙ εἷ- 

πεν, ὅπερ ἐςὶν ἀρσενικόν" καί φαμεν, ὅτι πρὸς τὸ ἡμές τὅτο ἔφερεν. 
407. καλῶς εἶπε τὸ ΕἘΜΠΟΡΕΥΉΗ. ὥσπερ γὰρ οἱ ἔμποροι κέρδες 

ἕνεκα σφῷν ταύτην τὴν τέχνην μετίασιν, οὕτω καὶ ἣ Χρυσόϑεμις πρὸς 

᾿Αγαμέμνονα τὴν ϑυσίαν ἔφερεν, κέρδος τῇ μητρὶ ὃ βοήϑειαν ἐντεῦϑεν 
πραγμαϊευομένη. ΟἹὨ δὲ λέγονϊες τὸ ΕΝΙΠΟΡΕΎΗ ἀντὶ τοῦ πορεύῃ, 

ἐκλαμβάνονϊες τὸ ἐν ἀργὸν, ἀμαϑεῖς. Καταχρηςικῶς δὲ εἶπε τὸ ἘΝ- 

ΠΥ͂ΡΑ’ ἔμπυρα γὰρ κυρίως τὰ διὰ πυρὸς γινόμενα. 
426. ἩΝΙΧ’ ΗΛΙΩ. ἔϑος ἦν τοῖς παλαιοῖς, ὁπότε καϑ' ὕπγες ὄναρ 

δεινὸν ϑεάσαινῖο, ἅμα πρὼϊ πρὸς τὸν Ῥλὸν λέγειν, ἵν᾽, ἐπειδὴ ἰονοὸ αὶ 
οὗτός ἐς, τῇ νυχῖὶ, εὐῤς ρα χὰ ἐργάσηται τούτε. 

444. τὸ  ΑΥ̓ΤΗ ὴ ἢ πρὸς τὸ ΣΟΙ συντακῖξον, ἵ Ἵν ἢ ἐκ παραλλήλυ, 

αὐτῇ σοΐ" ἢ πρὸς τὸ ΓΈΡΑ, οὕτω, τὰ γέρα αὐτῇ, ἤγδν αὐτῆς" ἢ πρὸς 

τὸ ΠΡΟΞΣΦΙΛΩΣ, ἵν ἢ, προσφιλῶς αὐτῇ, ἤγδν ἀποδεκϊῶς αὐτῇ, καὶ ὡς 
αὐτὴ βόλεται. 

447. ἘΜΆΞΧΑΛΙΣΘΗ. ἔθ᾽ ἢν τοῖς παλαιοῖς, ἡνίκα τινὰ διε-- 
χρήσανῖο, ἀκρωϊηριάζειν αὐτὸν, καὶ ὑπὸ τῆς μαχάλης ταῦτα τιϑένο" 
τῶτο δὲ ἐποίαν, ἵνα ἀνίογυρον αὐτὸν ἐργάζωνται, διὰ τῆς τῶν ἀκρωτη- 
ῥίων τόμῆς, πρὸς τὴν αὐτῶν ἄμυναν, ἣν οἱ νεχροὶ τὸς ξῶντας ἀμύνονϊαι 

᾿Ἐριννῦς αὐτοῖς ἐπιπέμπονϊες" ὁ μόνον δὲ ταῦτα ἐποίεν, ἀλλὰ καὶ τὸ ξί- 

ῷος, δὲ ὅ ἡ σφαγὴ ἐγένετο, ἀπέματῆον πρὸς τὴν τῇ σφαγένϊος κεφαλήν. 
466. ἔςιν ὅτε τὴν ΠΡΟΣΣ μετ᾽ ὀνόματος κειμένην, καὶ αἰτιαϊικῇ συν- 

τασσομένην, ἀντὶ ἐπιῤῥήματος λαμβάνεσιν, ὡς τὸ (371.), ΜΗΔΕΝ 

ΓΙΡΟΣ ΟΡΓΉΝ, ἀντὶ τῶ, ὀργίλως, καὶ, πρὸς ἀξίαν, καὶ ἐναῦϑα ΠΡΟΣ 
ΕΥ̓ΣΕΒΕΊΑΝ ἀντὶ τῷ, εὐσεθῶς. 
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474, κατανοήσας ὃ Χορὸς ἀπὸ τοῦ ὀνείρε, ὡς ταχέως οἱ φονέϊς ὑπὸ 

τῆς δίκης τιμωρηϑήσονϊοι, προμαντευόμενος δῆδϑέν φησι πρὸς τὴν Ἤλέκ: 
τραν" Ὁ ΤΕΚΝΟΝ, ὙΠΕΣΤῚ ΜΟΙ ΘΡΑΣΟΣ, ἤγεν ϑαῤῥῶ, ἘΠ 

ΜῊ ἘΦΎΝ καὶ ὑτάρχω ΕΓῺ ΜΑΝΤΙΣ ΠΑΡΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙ- 
ΤΙΟΜΕΝΗ καὴ ἐςερημένη ΓΝΩΜῊΣ ΣΟΦΗΣ, ἤτοι διανοίας φροΞ 
νίμϑ, ἤγθν εἰ μὴ ἀνοήτως μανϊ]εύομαι, καὶ ἐξέρημοαι γνώσεως φρονίμϑ; 
ΕἸΣΙ καὶ ἐλεύσεῖαι Ἡ ΔΙΚΗ ἡ ΠΡΟΜΑΝΤΙΣ καὶ ἡ διὰ σημείων. 

τινῶν προμιαν]ευομένη κοὴ δεικνύδσα τὸ μέλλον, ΦΕΡΟΜΈΝΗ ἐν ταῖν 
ΧΈΡΟΙΝ ΚΡΑΤῊ ΔΙΚΑΙΑ, ἤτοι κατὰ τῶν φονέων τῇ σοῦ πτωτρὸς 

δικαίαν ἐξεσίαν νὰ δύναμιν φερομένη, τοῖέςι δικαίως αὐτοὺς μετὰ δυνά 

μεως τιμωρήσθσα, ΜΈΤΕΤΙΣΙ καὶ μεϊελεύσεται καὶ τιμωρήσετοη τινὰ 
ΚΛΥΟΥ͂ΣΑΝ καὶ ἀκόσασαν ἈΡΤΊΩΣ καὶ πρὸ ὀλίγα ὈΟΝΕΙΡΑΤΩ͂Ν 
ἨΔΥΠΙΝΟΩΝ καὶ εὐφραντῶν ἡμῖν; οὐκ ἐπὶ μακρᾷ χρόνε, ἀλχὰ τας 
χέως" ἤγθν ταχέως τιμωρήσεται Κλυταιμνήςραν, ἥτις εἶδε τὰ ὀνεί-- 

ράτα" τῦτο δὲ ὅμοιόν ἐς τ τῷ παρ᾽ ᾿Αριςοφάνει, (Πλ. 382.) 

Ὁρῶ τιν ἐπὶ τῇ βήματος καϑεδόμενον, 

Κοὴ τῷ, (Βατρ. 610. 562.) 
Ἥκει τῳ κακόν' δώσει τις δίκην. 

᾿ΑΆ81. οἱ γράφοντες ὙΠΕΣΤῚ ΜΟΙ ΘΑΡΣΟΣ, ἀμαϑεϊς. τῶν μἐ- 
τρρν; διὰ τοῦτο ἐροξ τ χρὴ γράφειν, ὡς κοὴ ἔν τινι τῶν παλαιῶν 
εὕρηται» ἵν᾽ οἰκέίον ἢ τὸ κῶλον τῷ τῆς ἀγτὰρ βαφῆς, εἰ δ᾽ ἄλλο μὲν ση- 

μαίνει ΘΡΑΞΟΣ, ἄλλο δὲ τὸ ΘΑΡΣΟΣ ὩΣ ϑαύμἄφῃ, πολλὰ γὰρ 
τοιαῦτα καινοτομᾶσιν οἱ ποιηϊαὶ; ματοῦδεντας τὰ σύμφωνα; ὰ μετα- 

πλστιονεὶς τὰς λέξεις, διὰ τὴν τῇ μέτρα ἀνάγκην" τὸ δηλοῖ τὸ κάρτος, 

Ἂ τὸ καρδίαι, κὰ τὰ τοιαῦτα. ᾿ 

49ρι. Α ΔΕΙΝΟΙ͂Σ ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΑ ΛΟΧΟΙ͂Σ, ἤγεν δεινῶς 
ἐνεδρεύεσα τοῖς κακοῖς, ὶ μὴ φαινομένη, ἀλλ᾽ ἐξ ἀφανῶς αὐτοὺς. ἤρα 
λδσα. 

.- 405. ὁ τ Αἰγίῶε κὸὶ τῆς Κλυϊαιμής ας γάμος, βαρὺς κατές ἡ, τῷ 

᾿Αγαμέμνονι" δι’ αὐτὸν γὰρ τοεφόνευται" δέον δὲ εἰπεῖν, ἐπέξησαν “γὰρ 

τῷ ̓ Αγαμέμνονι μιαίφονοι κακώλεϑροι καὶ ἄνυμφοι γάμοι, ὁ δὲ ΑΔῈ;- 
ΚΤΡΑ καὶ ΑΝΎΜΦΑ ΑΜΙΛΛΗΜΑΤᾺ ΜΙΑΙΦΟΝΩΝ ΓΆΜΩΝ 

εἶπε" τρορέϑηκε δὲ τὸ ΑΜΙΛΛΗΜΑΤΑ, ἐπειδὴ ἀγώνισμα περισπό- 
δαςον ἐποιήσαντο, διὰ τὸν αὐτῶν ἄϑεσμον γάμον, ᾿Αγαμέμνονα ὙΜΙ͂Ν; 

ἵνα μὴ γνωδδέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ φονευϑεῖεν. 

501. ΗΤΟΙ ΜΑΝΤΕΊΑΙ. γ18ν. εἰ μὴ ταχέως δώσεσι δίκην, ὦ ὥσπερ 

ὁ ὄνειρος ὑποτίϑετοι, δ χρὴ τὸ ἀπὸ τῦδε ὀνείρασι φρισέχνο, καὶ "ἐκ. 
χρησμῶν τὸ μέλλον ἔσεδ)οι στροορᾷν. πῇ 
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507. ΠΟΥΛΥΠΟΝΟΣ χρὴ γράφειν ἐνταῦϑα, καὶ ἐν τῷ ι6 κώλῳ, 
Ἵν ἢ τταιωνικὰ τὰ κῶλα, ὡς καὶ τὰ λοιπά. 

δ1δ. ἐπεὶ καὶ ΟἸΚΟΥ͂Σ καὶ ΟἸΚΟΥ͂ εὕρηταμ, πρὸς μὲν τὸ ΟἸΚΟΥ͂Ξ 
ὀὕτω λέγε" ἐκ τῦδε τὸ καιροῦ οὔτις πω καὶ οὐδεμία αἰκία «πολύπονος 
ἔλειπε τὲς οἴχες" πρὸς δὲ τὸ ΟἸΚΟΥ͂, οὕτως" οὔτις καὶ οὐδεμία αἰκία 

«πολύπονος ἔλειπεν ἐκ τῦδε τοῦ οἴκου. 

585. ὭΞΣΠΕΡ Η ΤΕΚΟΥ͂Σ᾽ ΕΤῺ, ἔχαμον δηλονότι" αἱ γὰρ ἐν 
τῷ τίκτειν ὠδῖνες πτᾶσαν ὀδύνης ὑπερβολὴν ὑπεραιρῶσι. 

544. ΤΙΝ᾽ ΓΜΕΡΟΝ. οὐκ ἔς; τοῦτο τίνα ἵμερον, εἰ διαλελυμένως 

ποις, ἀλλὰ τινὰ ἵμερον" διὰ δὲ τὸ κούφισμα μετετέϑη ὁ τόνος. 
5580. Ἦ ΘΑΝΟΥ͂ΣΑ. ἤτοι ἡ Ἰφιγένεια, ἣν οὐχ ὑπ᾽ ᾿Αρτέμιδος ὧρ- 

παγέιίσαν, ἀλλὰ ϑανοῦσαν ἡγέειτο. 

6055. μὴ λάθῃς εἰς τὸ ΟΣΩΝ ἔξωθεν τὴν ἀπό ἀλλὰ πρὸς τὸ 
ΔΥΣΝΟΙΑ τὴν τοιαύτην γενικὴν νόει. 

664. ΑΥ̓ΤΟΣ ΕἸΚΑΣΑΣ, ἤϊεν ἀπὸ σαυτῇ καὶ ἀπὸ οἰκείϑ ςοχασμ 
ἔγνως" πρὸς ὅπερ ἐχέϊνος" ἄρ᾽ οὖν ἀπεικάζω καὶ τήνδε τὴν γυναῖκα ἐκείν» 
ἤγεν ἀπὸ ςοχασμᾶ καταλαμβάνω ; 

670. οὐ μόνον ἀ λάβοις εἰς τὸ ΣΟΥ͂ ἔξωθεν τὴν ἀπὸ, ὥς τινες, ἀλλὰ 

ὦ πρὸς τὸ ΧΡΗΖΩ συντάσσων, εὖ ἄν ποοιήσαις. 
678. ΝΥΝ ΤῈ ΚΑΙ ΠΑΛΑῚ ΛΕΓΩ. γράφεται ὶ ΝΥΝ ΤΕ 

ΚΑΙ ΤΟΤ᾽ ΕΝΝΕΈΠΩ. 

684. ΠΡΟΣΧΗΜΑ, εἶδος, καλλώπισμα" λέγει δὲ τοὺς Δελφούς" 

ὅτι δὲ τοῦτο δηλοῖ τὸ ΠΡΟΣΧΗΜΑ, μαρτυρὲ κοὴ ̓ Δρις είδης λέγων" 

“ἐ τὸ τὴς Ἑλλάδος τορόχημα καϑαρῶς ἀνήρηται." ΔΕΛΦΙΚΩΝ Α- 

ΘΛΔΩ͂Ν, τῶν εἰς τὸς Δελφὲς ἐν τῇ τῶν Πυϑίων πανηγύρει τοῖς νενικη- 

κόσι διδομένων βραβείων" τὰ δὲ Πύϑια ἦν ἑορτὴ τῷ ᾿Απόλλωνος. 

686. ΟΥ̓ ΠΡΩΤῊ ΚΡΙΣΙΣ. εἰσήγετο γὰρ ὁ δρόμος πρῶτος τῶν 

ἄλλων ἄϑλων, πυγμῆς.» πάλης, δίσκε, διάλματος" τῦτο δὲ ἐγένετο, διὰ 
τὸ ττάντας τὲς ἀγῶνας πορείας δέιόδοι" ἔςι δὲ ὁ δρόμος οὐκ ἄλλο τι, 

ἢ μόνον πορεία αὶ τάχος σποδῶν" ὡς οὖν τὸ τῇ φύσει περοὸν μόνος ἴδιο-- 

ποιησάμενος τροετάτίετο. 
691. ἘΡΓᾺ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ. γράφεῖαι καὶ ἘΡΓ᾽ ΟΥ̓ΔῈ ΚΡΆΤΗ. 
608. ἰτέον ὅτι ἀντὶ τῇ ἀγώνων, ΔΙΑΎΛΩΝ εἶπε" δέοντωι γὰρ 

πάντες οἱ ἀγῶνες, ὡς ἄνωθεν ἔξημεν, πορείας, τρρὸς τὸ τελεσϑῆναι" 

ἐσαφήνισε δὲ διὰ τοῦ εἰπὲνν ΠΕΝΤΑΕΙΘΛ᾽ Α ΝΟΜΙΖΕΤΑΙ- δέον δὲ 

εἰπεῖν, οἱ γομίξονται, πορὸς τὸ ΠΕΝΤΑΈΘΛΑ ἐπήνεγκε" καὶ ἔξτιν ὅμοιον 
τῷ" (Αι. 1077.) 

Ἡμᾶς μὲν ἂν τήνδ᾽, ἣν ὅδ᾽ εἴληχεν, τύχην, 
Θανόντες ἂν πτροὐκείμεϑ᾽ ἐχϑίξῳ μόρῳ, 

ΒΡ 
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Ἑἰσὶ δὲ αἱ τοιαῦται ἡγενικδὴν τὸ ΟΣῺΝ ΔΡΟΜΩΝ πρὸς: τὸ ΤΟΥ- 
ΤΩΝ ἘΝΈΕΈΓΚΩΝ, εἰ καί τινες ἀγνοοῦντες τὴν σύναξιν, τὸ ὅσωι δρό- 
μὸν ΜΘ γαρδαι. 

700. μὴ λάδῃς εἰ εἰς τὸ ἩΜΕΡΑΣ ὅξωϑεν. τὶ τὴν ἐπὶ, ἀλλ᾽ οὕτω λέγε" 
ἐχέϊνος γὰρ ὅτε ἄλλης ἡμέρας, πρὸς τὸ ΟΤῈ; τὴν τοιαύτην γενικὴν συν- 

τάσσων" ὥσπερ γάρ φαμεν, ὅτε τῆς ἡμέρας ἔκλειψις ἡλία γέγονεν; ὅτω 
ἢ τῦτο' τὸ δὲ ΠΠΠΙΚΩΝ ἀντὶ τῷ ἡνιόχων, οὐχ ὥς τινές φασιν, ἀντὶ 
τϑ ἵππων, τὸ κ]ητικὸν ἀντὶ τῇ ὡπλϑ, ληρῶντες" ἐπεὶ δὲ ἘΠΠΙΚΩΝ 

εἶπεν, ἤτοι ἡνιόχων, τοιούτων δὲ οὐχ ἕτερός ἐς!ν ἀγὼ δὲ ἵππων, διὰ 

τοῦτο ΩὩΚΥΠΟΥ͂Σ εἰς τὸ ΑΓῺΩΝ ὝΜΗΝΝ περὶ γὰρ τάχες ἵππων 

ἠγωνίζοντο. 
709. ΤΩΝ ΘΕΟΔΜΗΤΩΝ, τῶτο σεμνύνων τὰς ̓ Αϑηναίους, ὡς 
᾿Αϑηναῖος, ὁ Σξοφοκλῆς λέγει" τῷ ὄντι γὰρ ϑεόδμητος ἦν ἡ Τροία, ἐκ 

Ποσειδῶνος νὰ ̓Απόλλωνος κατὰ τὸν μῦϑον κ]ιδϑεῖσα. ' 

δυο ΚΛΗΡΟΙ͂Ξ ἘΠΗΛΆΑΝ, ἀντὶ τῇ, μετὰ κλήρων ἔςησαν" ἔς: 
δὲ τὸ ΚΛΗΡΟΙΣ ὥσπερ ἀργόν" τὸ γὰρ ΠΗΛΑΝ καὶ χωρὶς τούτα 

σώζει τὴν φύσιν" τὸν αὐτὸν δὲ λόγον φαμὲν καὶ εἰς τὸ, πσεριήει κύκλῳ" ὃ 
γὰρ συναμφότερον, δύναται τῦτο μόνον τὸ ποεριήει. 

719. ΧΝΟΑΣ. βῳ τὸ ἀκα τ ἑτέρα" ἀπὸ μέρες τὸ τοᾶν" χνόσῃ 
γὰρ, τὰ ἀνροΣ ΟΝ ἔς, δὲ τὸ ΧΝΟΑΣ καὶ τὸ ΦΡΥΑΓΜΑΤᾺΑ 1πη- 
ΠΙΚΑ ταυτόν. 

782. ΚΡΙΣΞΑΙ͂ΟΝ, ἤτοι Φωχικόν" ἔς, γὰρ τοόλις Φωκίδος, ἐν ἢ 
Φωχίδι καὶ τὸ ἐν Δελφοῖς μαντεῖόν ἐς ιν" ἔς! δὲ τ᾽ ΝΑΥΑΓΙΩΝ 1Π- 

ΠΙΚΩΝ ὅμοιον τῷ, (Ἴλ. Δ. 3.) νέκταρ ἐῳνοχόει. 

760. ΣΩ͂ΜΑ ΔΕΙΛΑΙΑΣ ΣΠΟΔΟΥ͂. δέον οὕτως εἰπέιν, δειλαίαν 

σποδὸν μεγίς 8 σώμαῖϊος, ἀντις ρόφως εἴρηκεν, ὥσπερ αὶ ἄλλα μυρία τοι- 
αὔτα εὑρίσκεῖαι. 

776. ΤΕΚΜΉΡΙΑ, ἥτοι σημεῖα" λέϊω δὴ τὸ διηγήσαδϑαι τὴν ἐκείνῳ 
συμβᾶσαν τύχην, κοὴ εἰπέϊν ὡς μετ᾽ ὀλίγον οἱ τὴν σποδὸν αὐτᾷ φέρονϊες 
ἄνδρες ἀφίξονται. 

788. ΝΥΝ ΔΗ ΚΗΛΑ ΠΟΥ͂. τοῦτο τὸ ΝΥ͂Ν ἐπανάληψίς ἐς! τῇ 

«προτέρε ΝΥ͂Ν. 

704. Νέμεσις ϑεὰ μεβφομένη τοὺς τοῖς ϑανᾶσιν ἐφυθρίξοντας, καὶ. 
τούτες δημαρομένη: σύντασσε δὲ τὸ ΘΑΝΟΝΤΟΣ «πρὸς τὸ ΝΈΜΕ -, 
ΣΙΣ, καὶ μὴ πρὸς τὸ ΑΚΟΥ͂Ε, ὥσπερ τινὲς ποιοῦσιν" ἄλλοι δὲ νὰ λσθὴι 
βάνεσιν ἔξωϑεν τὸ οὕνεκα. , 

707. εἰ υὲν γράψεις ΟΥ̓́ΚΟΥΝ, κατ᾽ ἐρώτησιν μὲν οὔ" χαϑ᾽ ὁμα- 

λισμὸν δὲ εἰρωνικῶς" εἰ δὲ κὼ ΠΑΥΣΞΑΤΟΝ γράψεις, (εὕρηται γὰρ. 
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κοὶ τῶτο.) προς αχἸικῶς ἐρεῖς» οὕτως" οὐκὸν πραύσατε τάδε, σύ τε καὶ 
᾿Ορέςης, εἰ δύνασϑε,. . , : 

708. οὕτως ἦν -τὸ σαφές" οὐ ψιόνον οὐ πταύσομέν μα ἀλλὰ πεπαύ- 
μεϑα ἡμεῖς" γὺν δὲ προϑεὶς τὸ ΠΕΠΛΥΜΕΘΑ, εἶτ᾽ νος τὸ 
ΟΥ̓Χ ΌΠΩΣ ΣῈ ΠΑΥΣΟΜΕΝ, ἀφάρεϊο᾽ τινὰ ἐποίησε" σὺ δὲ ὡς 

᾿ ἔφαμεν Λόγε συντάσσων.. 

. 816. τὸ ΗΔΗ εἰ μὲν ἀντὶ τοῦ πτάλαι νδήσεις; μὸν τὸ ΠΑΤΡῸΣ 
ὐὐδίμω: εἰ δὲ ἀντὶ τῷ νῦν; πρὸς μὲν τὸ ΠΑΤΡΟΣΞ ςίξεις, αὐτὸ δὲ 

«τρὸς τὸ ἐπαγόμινον συνάψεις. 

832. ΜΗΔῈΝ ΜΕΤ᾽ ΑΥ̓́ΣΗΣ, ἤτοι βοήσῃς, εἴπῃς" ἤγεν μὴ πρὸς 
ϑρήνες ὁρμήσῃς. ἵνα μὴ πρὸς ὀργὴν Κλυϊαιμνήςραν χὐνήφῳξι: δῇ 

837. ΕΛΠΙΔ’ ὙΠΟΙΣΕΙ͂Σ, ὑπενέγκῃς, ῃν αροίβ ὡς ἐξ ἐκείγων" 

βοήϑειά τίς μοι γενήσεται. 

8390. ἘΠΕΜΒΑΣΗ, ἤγεν ἐπιπέσῃς νενικημένῃ; καὶ μείζονα ἐργάσῃ 

τὴν συμφοράν. 

841. ΕΡΚΈΣΙΝ. ἤγον τοῖς σεριδεραίοις, ἅπερ ἴΑδραςος ἔδωκεν 

᾿Ἐριφύλῃ, τῇ σφετέρᾳ μὲν ἀδελφῇ, ἐκείνϑ δὲ τϑ ᾿Αμφιάρεω γυναικὶ, ἵνα ὦ 

πείσῃ αὐτὸν ἀπελϑεῖν εἰς τὰς Θήδας μετὰ ἸΠολυνείχες" ἅτε γὰρ μάνϊις 

ὧν, ἤδει ἀπολθμένην τὴν ςρατιὰν, τὺ. διὰ τοῦτο οὐκ ἤϑελε ςρατεῦσοῃ. 
Εἰκότως δὲ τὰ περιδέραια ἕρκη ἐκάλεσε, διὰ τὸ αἴτια αὐτῷ ἀπωλείας 

γενέδγα!. Φασὶ δὲ ὅτι ἐν τῷ τόπῳ τῶν Θηξῶν, ἔνϑα κατεχώδθη ᾿Αμ- 
φιάρεως, μαντέιον ἦν αὐτοῦ τὸ λοιπόν. Ἰςέον δὲ, ὅτι οὐ χρὴ γράφειν 

ΤΥΝΑΙΚΟΣ ΑΠΛΑΤΑΙ͂Σ᾽ οὐ γὰρ ὡρμόξει οὕτω: τῷ μέτρῳ". περισσὸν 
γάρ ἐςι τὸ ΓΥΝΑΙΚΟΣ: διὸ καὶ ἐξεθλήϑη σσαρ᾽ ἐμοῦ" ἀλλὰ ΚΡΥ- 
ΦΘΈΕΈΝΤ᾽ ΔΠΑΤΑΙ͂ΞῚ γράφε" τὸ δὲ γυναικὸς ἔξωϑεν λάμβανε" οὕτω. 

γὰρ καϊὰ τὴν σύνταξιν καὶ τὸ βδῶν ἔχει. καλῶς. 

847. ἐπὶ ϑηλυχϑ ληπέον τὸ ΟΛΟΑ, ἵν᾽ ἔχῃ πρὸς τὸ μέτρον ὀρϑῶς" 

ἤτοι ὀλοὰ καὶ φρνος ὑπῆρχεν Ἷ Ἐριφύλη" ἐδάμη γὰρ ὑπὸ τοῦ υἱοῦ 

αὐτῆς ᾿Αλπμαϊανον, εἰ δ᾽ ἄλλως εἴποις, οὐ ἜΧΝ ὀρθῶς. : 

856. καὶ ἐγὼ ΓΣΤΩΡ καὶ μάν τὰ τος καὶ ὑπερίςωρ εἰμὶ τοῦδε, ὅτι 

δηλονότι δειλαία κυρῶ καὶ ὑπάρχω, ἤτοι ἀϑλία, τῶν ΑΧΆΤΩΝ τῶν 

ἀϑλίων ἕνεκα Τῶν “πολλῶν δεινῶν, τῶν ἸΤΑΝΞΥΡΤΩΝ καὶ πάντα 
οὐστον καὶ ἀπολλύντων, καὶ ΣΤΥΓΝΩΝ, ἤτοι τῶν ςυγνάξειν ποῖ - 
ὀύντων, ἐν τῷ ΠΑΜΜΉΗΝΩ, καὶ διηνεκεῖ χρόνῳ" ἤγον ἐπίςαμα), ὅτι 

ἀϑχιωτέρα εἰμὶ τῶν ᾿Αχαιῶν, τῶν διὰ τοῦτο ἀϑλίων, ὅτι πσολλῶν δεινῶν 

ΟΝ καὶ ςυγνῶν τοεῖραν ἔλαθον ἐν τῷ. παμμήνῳ καὶ διηνεκεῖ 
χρόνῳ, ὃν δηλονότι ἐν Τροίᾳ πεποιήκασιν. ἘΠ᾿ δὲ ΠΑΝΣΥΡΤΩΝ καὶ 

ἌΡΧΑΙΩΝ γράψεις, (ἐν τισὶ γὰρ τῶν πτάνυ παλαιῶν οὕτως εὕρηται 

βιθλίων") ὀρϑότερον ἔχει. πρὸς τὸ μέτρον" εἴ γε μὴν ΠΑΝΣΎΡΤΩ 
ΒΌ2 
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γράψεις, (ἐν “πολλοῖς γὰρ καὶ οὕτως εὕρηται") πρὸς τὸ ΠΑΜΜΗΝῺ 
συνάψεις, ἤτοι τῷ διηνεκεῖ χρόνῳ τῷ κατὰ πάντα συρομένῳ, ἤτοι τῷ 
ποολυκινήτῳ" ἐπεὶ δ᾽ ὑποσκάζει τὸ κῶλον πρὸς τὸ τῆς ἀντιςροφῆς, τὸ 

ΔΕΙΝΩ͂Ν ΣΤΥΓΝΩΝ Τ᾽ ΑΧΑΙΩΝ, (ἐκεῖνο γὰρ ἐκ σπονδείων δὲ 
ὅλο σύγκειται") ΑΡΧΑΈΩΝ φημὶ δεῖν γράφειν, (ἀπὸ τούτα γὰρ καὶ 
τὸ ΑΧΑΙΩΝ ἐν πολλοῖς τῶν βιθλίων εὕρηται, τῷ ρ κατὰ λήϑην τοῦ 
γραφέως ἐκλελονπότος") καὶ οὕτω συνάπτειν" καὶ ἐγὼ ἴξςωρ καὶ ὑπερί- 
φωρ εἰμὶ τῦδε, ὅτι δειλαία εἰμὰ δηχονότι, ἐν τῷ τσανσύρτῳ ἡ ταμμήνῳ 
Ω διηνεκεῖ χρόνῳ, ἕνεκα τῶν δεινῶν τῶν ἀρχαίων τῶν πολλῶν καὶ ςυἱνῶν" 

ἀρχαῖα δέ ἐμὰ τὰ δεινὰ, ἐπεὶ καὶ φηδνεβον εἴρηκεν, ὡς ἐκ τῆς πρόδ)εν 

Πέλοπος ἱἑ ὑππείκου αὶ τᾶ φόνου Μυρτίλε, οὐκ ἔλνπε τοὺς οἴκδς αὐτῶν πο- 

-λύπονος αἰκία. 

861. τὸ Ν᾿ ΟΥ̓ πρὸς τὸ ΠΑΡΕΙΣΙΝ συναπῖέον, εἰ κοὺὴ τὸ ΤῈ 
ΦΗ͂Σ διὰ μέσϑ τίϑετοι" συντάσσεϊαι δὲ οὕτω" μή με νῦν μηκέτι παρα- 
γάγῃς ἵνα καὶ ὅπ οὐ πάρεισιν ἐλπίδες ἐλπίδων τῶν εὐπατριδῶν κοινο- 
τόκων, ἤγδν τοῦ εὐγενοῦς ᾿Ορές:8 τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ, ἀρωγοὶ ἐμοί" ἤγεν 
μὴ εἰς ἐλπίδας ἐμβθάλῃς ᾿Ορές 8, ὡς ἥξει ἐμοὶ βοηϑός" ἰςέον δὲ, ὅτι τὸ 

ΤΙ ΦΗΣ ; ΠΑΡΕΙ͂ΞΙΝ ἘΕΛΠΙΔΩ͂Ν, ὃν κῶλόν ἐς" τὰ γὰρ δύσ 

«πρόσωπα ἕν ἀποτελεῖ κῶλον, ὡς ὴ ἔν τῇ ἀντις! φορῇ δείκνυται" διὸ τὸ 

ΑΥ̓ΔΑΣ ΔΕ ΠΘΙΟΝ, περισσὸν ὃν, ἐξεδλήϑη τσαρ᾽ ἐμοῦ" ταυτὸν γάρ 
ἐς τῷ ἜΙ ΦΗΣ. 

867. διὰ τῷ εἰπὲν ΑΜΊΛΛΑΤΓΣ, ἐδήλωσε τὸ ἵπποις" τούτων γὰρ ᾿ 
ἅμιλλα" τὸ δὲ ΧΑΛΑΡΓῸΟΙΣ, ἢ τοῖς τὰς χηλὰς καὶ τὸς πόδας, ἀπὸ 

ἀνὰ τὸ πᾶν, ἀργὰς ἔχοσι κατ᾽ ἀντίφρασιν, ὥσπερ ἐξὶ ἡ τὸ σύγαρ- 
γος" ἢ ΧΑΛΑΡΓΟΙ͂Σ καὶ λευκόποσιν. 

882. εἰ μῳ ΤΑΣΙΝ γράψεις, πρὸς τὸ ΔΝ συντάξεις" εἰ δὲ 

ΤΑΣΙῚΣ, πρὸς τὸ ἘΝΕΣΤΙ. 

884. ἘΝΑΡΓΩΣΣ, ἤγεν φανερῶς" τοῦτο δὲ ἢ πρὸς τὸ ΠΑΡΕΣΤΙ 
σύναπῖε, ἣ πτρὸς τὸ 15ΘΙ. 

914. μὴ λάξῃς ἔξωϑεν εἰς τὸ ΤΟΥ͂ τὴν ἀπὸ, ἀλλὰ πρὸς τὸ ΑΓΛΑΙ͂- 

ΣΜΑ νόει τὴν ὙΡΝΥ͂Σ μηδὲ τὸ ΠΛΗΝ ἀντὶ τοῦ χωρὶς ἔπης, ἀλλ 

ἀντὶ τῇ εἰ μή; ἔς: δὲ ἡ γενικὴ τὸ ΚΕΙΝΟΥ͂ πρὸς τὸ ΤΟΥ͂. ΐ 

910. εἰ καὶ πολλάκις τὸ ΦΕΛΕῚ ἀντὶ τῇ ἐΐωϑε λέγεῖαι, ἀλλὰ κὐδὰ 
τὴν κοινὴν συνήϑειαν" τὸ γὰρ φιλῶ οὐκ ἔχει τοιοῦτόν τί σημαινόμενον" 
ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ ἀγαπῶ" ἐπεὶ δὲ ὃ φιλεῖ τις, ἐδάς ἐσιν ἐκοίνα, διὰ τοῦτο 

ἠπάτηνται οἱ πολλοὶ, καὶ ἀπὸ τοῦ φυσικῇ σημωινομένα ἐξαγαγόντες 

οὕτω φασίν. 

023. ΠΑΡΑΣΤΑΤΕῚ. ἤτοι πσαραγίνεται" ἀλλ᾽ ἴδοις ἄν τὸν ἄν- 
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ϑρῶπον, γῦν μὲν εὐτυχᾶντα, νῦν δὲ δυςυχῦντα, τῶν ἐὐμνμυτη τροχῦ 

δίκην ἄνω καὶ κάτω τηεριϊόντων.: 

9039. ΜΝΗΜΕΙ͂Α, ἤ ὌΝ ἐνθυμήσεις" ϑανόντος γὰρ ἐχείνϑ, τμηϑεὶς 

ὁ βόςρυχος τῆς κεφαλῆς ὑπὸ τινὸς τῶν αὐτοῦ φίλων, ἐπετέϑη τῷ τάφῳ 

τοῦ ᾿Αγαμέμνονος, ἵνα τις ὁρῶν αὐτὸν κείμενον, εἰς μνήμην ἀφικνῆτοι 

ὈΟρέςε. 

952. ΣΎΝΟΙΣΩ, διοίσω, συμπονήσω, ὃ καὶ συνδιαφέρω λέγεται, 

νὰ δηλοῖ τὸ μετὰ τινὸς ὑπομένειν τι. 

958. ΘΑΛΛΟΝΤᾺ Τ᾽ ΕἸΣΗΚΟΥ͂ΟΝ. μὴ ἐΐπῳς καὶ αὐτὸς τὸ ΤΕ 
ἀργὸν, ὥς τινές φασιν, ἀλλ᾽ οὕτω σύντασσε' ἕως μὲν εἰσήκονον σὸν 
κασίγνητον ἐν τῷ βίῳ τ ζωῇ, καὶ ϑάλλοντα, ἤτοι ξῶντα πάλιν" ἔς: δὲ 
τὸ ΒΙΩ καὶ τὸ ΘΑΛΛΟΝΤᾺ ἐκ παραλλήλε" ἐἴρηται δὲ τὸ ΘΑΛ- 

ΛΟΝΤΑ ἐκ ῥὐταβερᾶς τῶν φυτῶν" ζωὴ γὰρ φυτᾷ τὸ ϑάλλειν, ὥσκῳ 

αὖ τἀναντίον ἣ μάρανσις. 
963. ΟΥ̓ΔῈΝ ΓᾺΡ ΣῈ ΔΈῚ ΚΡΥΠΤΕΙ͂Ν Ν᾽ ἈΜ, οἱ ἄγνο- 

ἅντες τὸ τῇ Ἐῤριπίδε, τὸ (Εκάδ. 570.) 
Κρύπτειν ϑ᾽ ἃ κρύπϊειν ὄμματ᾽ ἀρσένων χρεών"; 

τὸ ἐναλλαγὰς κα τροϑέσεις ἔξωϑεν καινοτομᾶντες, ἵνα συντάξωσιν, ἐντὶ 
τεῦϑεν διδωχϑήτωσαν μὴ τοιαῦτα ποιξῖν, ἀλλ᾽ ὀρδῶς συντάσσειν, ὡς 

ἔχει τοῦτο. 
072. ΠΗΜΌΝΗΝ ΑΥ̓ΤΩ. τοῦτο κομμαοκὸν ὃ ὃν πρὸς τὸ δπιᾶ)εν 

συνάπίεται τῷ ΒΛΑΣΤΕῚΙ͂Ν τῇ ἐννοίᾳ" τὸ γὰρ ἀναθλαςῆνοι τὸ γένος͵ 
αὐτῶν, οὐχ ἕτερόν ἐςιν, ἢ τημονὴ τῷ Αἰγίδϑῳ᾽ μὴ λάθῃς δὲ εἰς τὸ 
ΠΗΜΌΝΗΝ ἔξωϑεν τὸ λέγω, ἀλλ᾽ οὕτω σύντασσε" ἐᾶσαι ἀναφῦνα) 

Τὸ ἐμόν τε αὶ σὸν γένος πσημονὴν αὐτῷ σαφῆ, τῆς τοιαύτης αἰτιατικῆς 

πρὸς τὸ ΒΛΑΣΤΕΙ͂Ν ἐχούσης τὴν φύσιν αὶ φερομένης" ἔς! δὲ ὅμοιον, ὡς 
πρόδγεν ἔφημεν, τῷ (Αι. 1228.) μνήματα Τροίας. 

975. ΟΙΣΗ͂. ἤγουν λάξῃς" σύναπῖε δὲ πρὸς τὸ ΚΑΤΩ" ὃ δὲ λέγα 
τοιᾶτόν ἐς ιν εὐσεδὴς δόξεις τοῖς ἐν “Αδε ϑεοῖς, ἐκ τστατρὸς ϑανόντος καὶ 

κασιγνήτου, τουτές! δ ὧν ὑπὲρ τεϑνηκότος ττατρὸς καὶ ἀδελφοῦ σπου- 

δάσεις. 

0835. ΤΩΔῈ ΤΩ, ΚΑΣΙΓΝΗΤΩ. εἰώϑασιν οἱ ᾿Ατῆικοὶ τὰ τοῦ 
ϑηλυκχοῦ γένους δυϊκὰ ἀρσενικῶς ἐκφέρειν" ὅϑεν καὶ τταρὰ λογοποιοῖς 
τὼ χεῖρε μόνον ἐπεκράτησεν" εὕρηται δὲ παρ᾽ ᾿Ισοκράτει καὶ ἄλλοις τὼ 
πόλεε, καὶ τοῖν πολέοιν" εὕρητο! δὲ οὐ μόνον ἐν τοῖς δυϊκοῖς ἡ αὐτὴ 
καινοτομία, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ γενικῇ τῶν ἑνικῶν, ὥσπερ τὸ παρ᾽ Εὐρι- 
πίδῃ, (Ἑκαθ. 370.) 

Οὔτ᾽ ἐλπίδος γὰρ οὔτε τα δόξης ὁρῶ 
Θάρσος. 
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Φησὶ δήπου καὶ οὗτος ὁ δορυχλῆξ, ἔλλιβο 200.) οὔτε του κλύων σάλ- 
πιγγ καὶ Συνέσιος “ἢ ττἄντως ἀπὸ μιᾶς κα του ἀμε μα μς ἀνα: 
“ς πειδγέντας." σϑλ 

990. τὸ μὲν ΝΩ πρὸς τὸ ἘΞΈΡΕΙ: ὥσπερ φαμὲν, καλῶς λέγω 
σε, οὕτω καὶ, ἐξερῶ σε τοιαῦτα" τὸ δὲ ΖΩΣΑΙ͂Ν. ΘΑΝΟΥΣΑΙ͂Ν 

«τοὺς τὸ ἘΚΛΙΠΕΙ͂Ν’ τινὲς δὲ σλανῶνται ἐκ τῇ, ἐδταν ϑανούσαιν, 
ἡὸ γράφεσι γῷν, ἥτοι γῶϊν νὰ ἡμῖν. 

906. ΕΝ ΤΟΙΣ ΤΟΙΟΥΤΟΙ͂Σ.--: Ἂν» τοῖς ϑαρρ ες τον 

τῶν ἔργων; ὁποῖα τὰ σαῤόν τ μα δΟΙ γὰρ μεγίςης ΠΥ͂Ρ ἵνα μῆρῷ 
"χρόνῳ τοῖς ἐχϑροῖς αὔϑησις γένηται: εὐὐαλ 

9008. ἐπειδὴ φορτικὸν ἦν τὴν Χρυσόϑεμιν μέμρεθαι τῇ Ἠλέμερα ὡς 
ἀφρόνως βελευομένῃ" ἔδει γὰρ αἰδῶ ἢ ὑπὸςολὴν τορὸς αὐτὴν ἔχειν ὡς 
προγενεςέραν οὐσὰν" διὰ τοῦτό φησὶν" ᾿Ὦ, γυναῖκες, νὰ τρρὶν φωνεῖν καὶ 
λέγειν ἐμὲ αὐτῇ, ὅτι κακῶς καὶ ἀσυνέτως βουλεύετοι; εἰ ἐτύγχανεν αὐτὴ 

φρενῶν. οὐ. καλῶν, ἀχλὰ χάλῶν,. ἐσώξετο. ὧν τὴν ᾿εὐλάθειαν, καὶ τὴν 

ὀφειλομένην ἐξ ἐμοῦ αὐτῇ αἰδῶ τὴ ὑποςολὴν, ἡ ἦν ἂν αἰδέσιμος οὕτως, 

ὥσπερ ὀχὶ σώξεϊαι νῦν ταύτην, ἀφρόνως τοιαῦτα βθλευομένη" τϑτές!ν, 
οὐκ ἔδει ἐμὲ αὐτῇ νυϑετεῖν τὰ μὲ μύας, ἀλλ᾽ αὐτὴν: οἴκοθεν εἰδένοι. - 

1011. ΛΥ͂ΕΕ ΤᾺΡ, ἀδὲν ὧν λέγεις ἀπαλλάτλει κὰ ἔνηϑερονι ἡμᾶς 
τὸ Μιρθγρὲν “σολλαῖς ν᾿ νλ ηνθν πυρόβοιανς μ κολάσεσι»" ᾿ἀδοξαξ 

μεγίςη; εἶτα ϑανεῖνι:" : ΚΕ ΟΜΒΗ -οτὸ 

 Υ 1025. ΑΥ̓ΤῚ ΟΧΕΙΡΙ, ἤ ἥγαν ἀὐτόχείρως ΚΟΥ ΝΥ τ δὶ μόνη," ἘΡΣΙΕῚ 

λαβοῦσα μηδένα σύμμαχον". ἀανυσβαιὰ δέ τινες οὕτω φάσκειν, ἀργὸν τὸ 
ΤῈ; λέγεσιν.. . ὡὐ ΤΠ0 ΧΟ 

1032. κατὰ: συνοιδοχὴν: τὸ ΚΑΚΩΣ πρὸς τὸ ἘΓΧΕΙΡΟΥ͂ΝΤΑ 

ἀπὸ τοῦ ΠΡΑΣΣΕΣΙΝ νόει. .- .... Ἔκ τῆς 

1034. ΧὮΤΑΝ, τὸ ΚΑΙ τοῦτο φρὸν ἔτέρον. ΚΑΙ͂, τὸ ΧΩ. λοι- 

ΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ, χε τὴν ΤῊΝ εἰ καὶ διὰ μέσου Ἠλέῤατρα εἴρη- 
κεν τὸ, ε τϑιδε 

᾿Αλλ᾽ οὔ σοοτ᾽ ἐξ ἐμϑ: γε μὴ ψών τόδε. οὐρσς 
1037. ΩΦΕΛΗΣῚῈΣΞ ΟΥ̓Κ ΕΝῚ. ἤγον, οὐκ ἐκ σοῦ τις ὠφεληϑή- 

σετο" οὐ γὰρ δύνασαι. ὠφελεῖν τινά" οὐ ἡ ἐςί σοι ὠφέλεά τις, ἣν 
ὄῤηόσοι ἄλλον" πρὸς: ὅπερ ἣ Χρυσόϑεμις, ἐ ἐμοὶ, φησὶν, ἔνες ιν ἀρέμμό 

ἀντὶ τᾶ, γνῶσις ὠφελείας" σοὶ δὲ μάϑησις οὐκ ἔςιν. δῷ 
1042. ΠΡΟΜΗΘΕΊΑΣ ΔῈ ΣΟΥ. τὸ γὰρ ἀποτρέπειν σε ταύτης 

τῆς γνώμης, προνοϑμένη σὰ “ποιῶ, ἵνα μὴ» ρενγοτο τι ἱκϑϑοφ. 
καικόν τι πάϑης. 

1045. ΕΥ̓͂ ΛΕΓΟΥ͂ΣΑΝ, χρᾶτῖον, ἃ ἂν ἦν, εἰ ἦν ΕΥ̓͂ ΛΕΓΌΝΤΑ: 

ἐδόκει γὰρ ἂν καϑολικὸν γνωμικόν" νῦν δ᾽ ἐπειδὴ αὶ ἡ λέγθοσα γυνή ἐς!» 

". 
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διὰ τοῦτο καὶ τῶτο ϑηλυχῶς ἐξηνέχϑη" τὸ ἔςιν ὅπως γνωμικὸν καὶ ἐ γνώ-: 
μικόν" διότι μὲν γὰρ οὐκ ἔςι κατὰ παντὸς ἀνθρώπε, ἐκπίπϊει τ ὀνό- 
ματος" διότι δὲ κατὰ τεασῶν ἐςὶ γυναικῶν, τόὔνομα δέχεται. 

1050. τὸ ΤΑΥ͂ΤΑ διπλῶς νοητέον" ἢ ταῦτα; ἃ ἐγὼ λέγω, οὕτω" ἣν 
τὴν ἐμὴν συμξελὴν δέξῃ, καὶ ἀποςῇς ταύτης τῆς γνώμης, ἔξω κινδύνε 

ἑςήξῃ, καὶ ἐμὲ, τὴν ταῦτά σοι συμβουλεύϑθσαν, ἐπαινέσεις τῆς τορομη- 

ϑείας" ἢ ταῦτα, ἃ αὐτὴ βούλει, οὕτω" ἀλλ εἰ τὸ σὸν ϑέλημα ποιήσεις, 

ἐπαινέσεις ἐμέ" τοτέςιν, οὔτε δυνήσῃ ἐργάσαδ)οή τι; κοὴ περιπεσοῦσα 
χινδυνεύσεις, κοὴ τότε μετ᾽ εὐφημίας ἐμδ μνημονεύσεις. ὡς ὑποτιϑεμένης 

σοὶ τὰ λυσιτελῆ" εἰ μὲν οὖν εἴποις τὸ δεύτερον, πτρὸς τὸ ΠΟΙΗΣΩ, 

ςίξεις" καὶ μὴν ποιήσω, οὐδαμῶς ἘΚΠΛΑΓΈΙΣΑ καὶ αἰδεδδ σά σε; καὶ 

φροντίσασα" εἰ δὲ τὸ πρῶτον, πρὸς τὸ ΟΥ̓́ΔΕΝ: καὶ μὴν ἐδαμῶς ποιήσω 

ἃ λέγεις, ἐκπλαγῶσα καὶ αἰδεόδγῶσά σε. 

1052. ΚΑΙ ΤΟΥ͂Τ᾽ ΑΛΗΘΈῈΣ. διπλῶς, ἢ ὅτι ποιήσεις ἃ ἐγὼ 

λέγω, ἢ ὅτι ποιήσεις ἃ αὐτὴ βόλει" ἀλλ᾽ ἐδὲ εἰς ἀρ μκοῦνς μετὰ ταῦτα 
χαλέσεις με πάλιν" ἢ οὐ μεταδϑλεύσῃ τιάλιν. 

1058. τὸ ΟΥ̓ καὶ ΜΗ ἐκ παραλλήλδ᾽ τὸ δὲ ΜΈΘΕΨΟΜΑΙ ἀνὶ 

τῇ μεταδιώξω καὶ μΩ συμοϑλὴν παραλήψομαι. 
1060. ΚΈΝΑ, μάταια, καὶ ἀδύνατα γενέδδαι". εἰ γάρ τις πρὸς συμ- 

ξελήν σε τταραλήψεται, ἐδὲν ἀνύει. 

1065. ΟΙἸΩΝΟΥ͂Σ, ἤτοι τοὺς πτελαργούς" φασὶ τοὺς τπελαργοὺς, 
ἐπειδὰν οἱ τεκόντες αὐτοὺς γηράσωσιν, ὑπέχειν τὰ νῶτα αὐτοῖς, τὸ ἀνα-- 

λαμβάνειν ἐπὶ τῶν ὦμων αὐτοὺς, τὰ ἵπϊαῦγαι» ἢὶ τρέφειν ἢ γηροκομεῖν 
αὐτοὺς, μέχρις ἂν ϑάνωσιν, ἀποδιδόντας ἀμοιβὰς τῆς ἀνατροφῆς αὶ τῆς 

γεννήσεως αὐτοῖς" ὅϑεν λέγεται καὶ ἀντιπελάργωσις, ἡ ἀντέχτισις τῆς 
ἀνατροφῆς. 

1068. ΤΕΛΟΥ͂ΜΕΝ, ποιῶμεν καὶ αὐτοὶ εἰς τὸς ἰδίθς ττατέρας" τῦτϑ 

δὲ λέγει διὰ τὴν Χρυσόϑεμιν, ὡς οὐ φροντίζεσαν τᾶ πταῖρός. 

1069. ΟΥ̓ ΤΑΝ ΔΙΟΣ. οὐ“ χρὴ τὸ ΜΑ ἐντὸς τῇ κώλϑ γράφειν" 
ποερισσὸν γάρ ἐς" διὸ καὶ ἐξεδλήϑη «παρ᾽ ἐμοῦ" νοὲν δὲ χρὴ τοῦτο 
ἔξωϑεν ᾿Ατ]ικῶς" οὗτοι γὰρ οὐ μόνον τὸ μὰ λαμβάνεσιν ἔξωϑεν, ὡς τὸ, 
οὐ τὰν, ἀλλὰ καὶ τὸ ΜΑ τιϑέντες, τὸ τῷ ϑεξ παραλείπεσιν ὄνομαι. 

1071. ΟΥ̓Κ ἈΠΟΝΗΤΟΙ, ἤγουν ἀτιμώρητοι ἔσονται Κλυται- 
μνήςρα καὶ Αἴγισϑος" ἐσιώπησε δὲ τοῦτο; φοδουμένη διὰ τὸ δεσπότας 
εἶναι. ͵ 

1072. ΧΘΟΝΙΑ, ἤτοι εἰς τὰ ὑποχϑόνια ἄνωθεν κατιδσα; καὶ τὰ 

ἐν τῷ κόσμῳ γινόμενα τὲς κάτω διδάσκεσα. 

1078. ΚΑΤΑ ΜΟΙ ΒΟΑΞΟΝ. εἰκότως εἶπε τὸ καϊαθόησον, ἐπειδὴ 
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ἐπὶ κατηγορίᾳ Αἰγίδγα αὶ Κλυϊαιμνήςρας ὁ παρὰ τῆς φήμης πρὸς ̓ Αἴα- 
μέμνονα λόγος γενήσεδγοι ἔμελλεν. 

1077. ΤᾺ ΔῈ ΠΡῸΣ ΤΕΚΝΩΝ. δέον οὕτως εἰπᾶν, τὰ παρὰ 
τῶν τέκνων οὐχ ὁμονοεῖ" ὁ δὲ πρὸς τὴν διάςασιν κοὴ μάχην αὐτῶν τὸν 
λόγον ἔτεινε, λέγων" τὰ δὲ τσαρὰ τῶν τέκνων, ᾿Ηλέκτρας καὶ Χρυσοϑέ-: 
μιδος, διπλῆ ΦΥΔΟΠΙΣ καὶ μάχη, οὐκ ἐξισοῦται ΦΙΛΟΤΗΣΙΩ, καὶ 
φιλικῇ ΔΙΑΙΤΗ καὶ διαγωγῇ" τοτέςιν, ἀλλήλων διϊςάμεναι τὴν γνώ- 
μὴν οὐκ εἰς ὁμόνοιαν στίπεσι" διπλῆν δὲ λέγει τὴν μάχην; διὰ τὸ ὶ τὰς 
ἐχούσας δύο εἶνοι. 

1081. ΤῸΝ ΑΕῚ ΠΑΤΡΟΣ ϑρῆνον δηλαδὴ ἢ φόνον" τὸ δὲ ΑΕῚ 

πρὸς τὸ ΣΤΕΝΑΧΟΥ͂ΣΞΑ συναπῖέον. Σ 

. 1084. ΤΟΥ͂ ΘΑΝΕΙ͂Ν. ἀντὶ τῷ, πορομήϑειαν καὶ φροντίδα ἐκ ἔχϑ- 
σα; ἤγεν οὐ φρονϊίδεσα εἰ τεϑνήξεται" οἱ δὲ ΤΟΥ ΜΗ ΘΑΝΕΙ͂Ν 

γράφοντες, ἀμαϑεέϊς. 
1085. μὴ λάθῃς. ἐἰς τὸ ΤΟ ἔξωϑεν τὸ εἰς" ἀλλ᾽ ὥσπερ φαμὲν, δυνα- 

τός εἶμι τόδε, ὅτω καὶ, ἕτοιμός εἰμι τόδε. 
1087.. ΤΙΣ ΑΝ ΕὙΥ̓ΠΑΤΡΙΣ. οἱ γράφοντες ΤΙΞ ΑΝ ΟΥ̓͂Ν, οὐκ 

ἴσασι τὰ περὶ τῶν μέτρων" διὸ περισσὸν κείμενον ἐξεδλήϑη πταρ᾽ ἐμοῦ 
τὸ ἄν" ἔχει δὲ καὶ πρὸς τὴν σύνταξιν μᾶλλον ὀρϑῶς οὑτωσὶ κείμενον. 

1000. ὩΣ ΚΑΙ ΣΎ. ὥστε χρὴ γράφειν, ἀντὶ τοῦ ὥσπερ, ἵν᾽ 
ἔχῃ τὰ χῶλα ὀρϑῶς" ἀλλὰ καὶ τοάγκλαυτον' οὕτω γὰρ οἱ ᾿Ατ]ικοὶ 

τὰ τοιαῦτα γράφουσιν, ἐκδάλλοντες τὸ σ, ὥσπερ καὶ τὸ εὐκτίμενον 
παρ᾿ Ὁμήρῳ. 

1102. ΤΩ͂ΝΔΕ ΦΕΡΟΜΕΝΑΝ. ἤτοι φερομένην δὲ ἐν τῇ εὐσεδείᾳ 
τοῦ Διὸς ἄριςα καὶ κρείτίονα, λέγω δὴ τὸ κήδεδγαι τοῦ παϊρὸς, ἄριςα 

τῶνδε καὶ τούτων, ἃ μέγιςα νόμιμα ἔδλαςε τσαρ᾿ ἀνϑρώποις" «πάντων 
γὰρ τῶν νομίμων καὶ δικαίων τοῦϑ᾽ ἕν κρεϊτῖον καὶ μέγιςον παρὰ πάντων 
ἀνακηρύτιεται, φροντίδα ποιειόδαι πατρὸς, ὃ ϑεὸς ἀποδέχεται καὶ εὐσεδὲς 

λογίζεται. 

1107. τινὲς ἀμαϑεῖς ΑἸΤΊΣΘΟΣ γράφεσι πρὸς τὸ ΦΚΗΚΕΝ, 
οὐκ εἰδότες ὅτι τοιοῦτόν ἐςιν, ὥσπερ τὸ, Σὺ δ᾽ ἀντακόσῃ τοῦτον ὡς τε- 
ϑάψεται. (Δι. 1160.) καὶ τὸν Ψύλλαν, ὁπόσας ἄλλοιτο τὰς αὑτῆς 
πόδας" καὶ, Οἱ τὸν οὐρανὸν λέγοντες ἀναπείϑουσιν, ὥς ἐςι τνιγεύς. 
(Ἀριςοῷ. Νεῷ. 145. 95.) καὶ, Τοὐπίτριπϊον κίναδος ἐξήρα μ᾽ ὅπου. 
(Αι. 103.) 

1110. ΠΟΘΕΙΝΗΝ. ἐπόϑει γὰρ Κλυταιμνήςρα αὶ τὸν ᾿Ορέςου 
νεχρὸν ἰδέιν, μὴ μόνον ἀκϑσαι. 

1114. ΟΥ̓ ΔΗ ΠΟΘ΄. ἐπειδὴ τὸ ΜΗ οὐ μόνον ἀντὶ τῇ ΟΥ̓́, ἀλλὰ 
ὸὰ ἐρωτημαϊικὸν ἀντὶ τοῦ ΑΡΑ εὕρηται, διὰ τοῦτο καὶ τὸ ΟΥ̓ οὐ μόνον 
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ἀρνητικόν ἐςιν, ἀλλὰ καὶ ἀντὶ τῇ ἄρα" ὶ τῦτο μὲν πάντες" σὺ δὲ τὸ ΟΥ̓́ 
ἀρνητικὸν λέγων, ἐπειδὴ κατ᾽ ἐρώτησιν πτροάγεις, τὸ αὐτὸ ποιήσεις, ὧσ - 
περ ἂν εἰ ΑΡΑ ἤἦν' τῦτο γὰρ κἀντεῦϑεν συνάγεται, ὅπερ ἐκ τῇ ἄρα. 

1110. ὅσσα, ὀμφὴ, καὶ κλῃδὼν, ἄγγελοι ϑεῶν, καὶ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ λέ- 
οντοαι" φήμη δὲ, ἐπὶ τῆς ϑείας κληδόνος, νκἡὦ ἐπὶ τῆς ἀνθρωπίνης διαλα- 
λήσεως. 

1181. ΑΛΛ᾽ Η. ἤτοι ἢ ἀπὸ τῶν φίλων οὖσά τις αἰτῶται ταῦτα, ἣ 
κατὰ γενεὰν ττρὸς γένες. 

1138. ὩΣ ΑΠ’ ἘΛΠΙΔΩΝ. ὄντως ἀπ᾽ ἐλπίδων εἰσεδεξάμην σε, 
δηλονότι οὐκ ἐκείνων, ὧνπερ ἐξέπεμπον, ἀλλὰ κακῶν" ἐκέναι! μὲν γὰρ 

καλαὶ ἦσαν, αὶ σωτηρίαν ἐμοὶ ἔχασα!" αὕται δὲ, λέγω δὴ ἃς ὁ ἄγ[ελος 
ὑπέβαλεν, ὡς μετ᾽ ὀλίγον ἂν σὲ νεκρὸν δεξαίμην, καϑάπαξ ἀπώλεσάν 
με" δέον δὲ εἰπεῖν, αἷσπερ ἐξέπεμπον, πρὸς τὸ ΕΛΠΙΔΩΝ ἔτρεψεν. 

1138. ΠΡΙΝ ἘΞ ΞΈΝΗΝ. στρὸ τοῦ ἐκπέμψαι σὲ εἰς ξένην γῆν, 
ἤτοι ἀλλοτρίαν, καὶ σῶσοι, ἤτοι φυλάξοι καὶ ῥύσαδγοή σε ἀπὸ τῷ φόνου, 
ὥφελον ϑανεῖν. Τινὲς δὲ ἀπὸ τῇ ΟΠΩΣ ΘΑΝΩΝ ΕΚΕΙ͂ΣΟ ἀπα- 

τώμενοι, ὩΦΕΛΕΣΣ γράφεσι καὶ ΚΛΕΨΑΣΑΝ, τὸ ΕΚΛΙΠΕΙ͂Ν 
ΒΙΟΝ «πρὸς τὸν ᾿Ορέςην γοῦντες" τὸ δ᾽ οὐ τοιοῦτον, ἀλλὰ λέγει ἡ Ἠ- 

λέκτρα" εἴϑ᾽ ὥφελον πορόδγεν ϑανεῖν, ἢ εἰς ἀλλοτρίαν ἐκπέμψαι σὲ γῆν" 

εἰ γὰρ ἔγὼ πρότερον ἐτεϑνήκειν, οὐδεὶς ἄν σε τῶν Κλυταιμνήςρας ἐξεῖλε 

χειρῶν, ὥςρε ἀπόλωλας ὧν ἐξ ἐκείνης τότε, ὥσπερ ὁ ττατὴρ, καὶ συνετάφης 
εὐτῷ. 

1148. ΠΡΟΣΗΉΚΕΙ͂Σ. ἐνταῦϑα ἀντὶ τῷ πτροσέρχῃ" ἐπεὶ καὶ τὸ 

τοροσήχει ἀντὶ τῇ τρέπει, τὅτο λέγει, ὡς πρὸς τῷ πράγματι τῷδε ἥκει 
αὶ ἔρχεται, τετέςι, συμβαίνει καὶ ὁμᾶ γίνεται, ὥςε τὸ συμβαῖνόν τινι, 
πορέπει; νὴ ἁρμόξει ἐκείνῳ, καὶ διὰ τῦτο συμβαίνει. 

1160, ΑΝΩΦΕΛΗΤΟΥ͂, ματαίας" ἐπ᾽ οὐδεμιᾷ γὰρ ὠφελείᾳ ταύ- 
τὴν ἐποίησα, ἤγον οὐδεμιᾶς ὠφελείας ἀπήλαυσα παρ᾽ αὐτῆς. 

1160. τὸ ΗΣ πρὸς τὸ ΤΙΜΩΡΟΣ συναπῖξον, καὶ μὴ τὴν περὶ λάβης 
ἔξωϑεν, ὥς τινες τῶν ἀμαϑῶν. 

1168. τινὲς οὐ δυνάμενοι συντάξαι τὴν γενικὴν ΔΕΙΝΟΤΑΤΑΣ, 

ΚΕΛΕΥΘΟΥ͂Σ φασὶν, οὺς αὐτὸς ἐάσας, οὕτω νόει ὡς κείται, εἰ καὶ 
λεπὶὸν ὃν ἐχφεύγει τὸν νῶν" ᾽Ω φίλτατε, λίαν ἀπώλεσάς με, πεεμφϑεὶς 
ΔΕΙΝΟΤΑΤΗΣ ΚΕΛΕΥΘΟΥ͂, τετέςι, τὸ σεμφϑῆνοι σὲ, κακὴ κέ- 
λευϑὸς ἦν, λύπας καὶ ὀδυρμὸς ἐμοὶ διὰ τὸν σὸν τεροξενήσασα ϑάνατον" 
νόει δὲ τὸ ΠΕΜΦΘΕῚΣ διπλᾶν, ἢ ἀπὸ τῆς Φωκίδος πρὸς τὴν οἰκίαν 

ποεμφϑεὶς νεκρὸς, ἢ ἀπὸ τῆς οἰκίας πρὸς τὴν Φωκίδα ὑπὸ ᾿Ηλέκτρας 

τοεμφϑείς.. 

1191. τινές φασι τὸ ὩΣ ἀντὶ τῷ ὅτι, ἵν᾽ ἡ πρὸς τὸν ἄνω τῆς ᾿Ηλέ- 
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κῆρας λόγον" ἄλλοι δέ φασι κομματικὸν, τὸ ὩΣ ἀντὶ τῷ ὄντως νοῦν: 
τες; ὃ καὶ κρεῖτῖον. , 

1216. τὸ ΣΕΘΕΝ «πρὸς τὸ ἃ ΤΑΛΑΙΝΑ, ̓ ἔξωϑεν νρυγοκε 
τοῦ ἕνεκα" τὸ δὲ ΤῊΣ ΞΗΣ ΕἸ ΣΤΕΡΗΞΟΜΑΙ ΤΑΦΗΣ, μη. 

ἑρμηνεία ἐςξὶ τ ΤΑΛΑΙ͂Ν᾽ ΕΓΩ ΞΕΘΕΝ. 

1224. ΠΛῊΝ ΛΔΟΡῷ. ὅτι μμομύφεν ὁ ᾿Ορέξης οὐ μόνον ἔργῳ μὲνῇ 

ὅτι τὸ ἄγγος τὴν αὐτοῦ φέρει κόνιν": λόγῳ δ᾽, ὅτι ἐν Δελφοῖς ἀγων!ξό- 

μενος τέϑνηκε' σύντασσε δ᾽ οὕτως" ἀλλ᾽ οὐ τὸ ᾿Ορές 8 σῶμά ἐςὶ τόδε; 

ὡς σὺ φὴς; τλὴν εἰ μὴ ἡ ἠσκημένον ἐν ἈΡῸΣ οὐ μόνον ἔργῳ δρδῦδα; 
1238. ΣΦΡΑΤΊΔΑ ΠΑΤΡΟΣ: τὸν ἐξ ἐλέφανῖος ὦμον; ὃν οἱ ἐκ 

Πέλοπος καταγόμενοι εἶχον" ἕτεροι Ν φασι τὸ ΣΦΡΑΤΙΔΑᾺ ἀντὶ τοῦ 
δακτύλιον. 

1243. συμφορὰ οὐ μόνον ἐπὶ δυρυχίαρ, ἀλλὰ αὰ ἐπὶ συνελεύσεως͵ 

ἁπλῶς λαμ θάνεναι, ὡς καἀνταῦϑα" ἰςέον δὲ ὅτι, ὅτε τις τῶν αὑτῷ τινὰ 

«ολὺν χρόνον ἀοἠκρηφϑλήμ μόλις ϑεάσαιτο, δακρύοις ἢ χαρᾷ .κάτοχος 
γίνεται!" τοῖς μὲν, διὰ τὴν πρόδλεν ἀπεσίαν" χαρᾷ " δι τὴν παρᾶσαν 

ἀπόλαυσιν. 

1245. ΤΌΝΑΙ ΞΩΜΑΤΩΝ. τὸ πσληϑυντικὸν ἐνταῦϑα »ὦ ἑνικ8 

χεῖται" ὑφ᾽ ἡδονῆς γὰρ ἡ λέκτρα διωχυϑεῖσα, τὸν “ἕνα δον κὰν ἀντὶ 

ἀολλῶν ὀρομνννι 

1254. τὸ ΤΟΔΕ πρὸς τὸ ΠΕΈΡΙΞΞΟΝ ΑΧΘΟΣ υὐδνδ: ᾿ πρὸς 

τὸ ΤΡΕΣΑΙ ὑποςίξας, λέγε οὕτως οὔποτ᾽ ἀξάνα τρέσαι τόδε, τὸ πὲΞ 

ῥὶσσὸν ἄχϑος: ῬΘΣΝΩΝ, τὸ ὃν ἀεὶ αρημὴς ὃ οὐκ ἄν τὶς ἐκτὸς ἴδον» εἰώϑα-- 
μεν δὲ τὸς ἀργὸς, αὶ μὴ ἐπί τι χρησίμες ἄχϑος καλεῖν γῆς. 

1268. οὐ γράφειν ΤΑΔῈ ΔΙΚΑΙ͂Α χρή: ἀλλὰ ΔΙΚᾺ: ὅτω γὰρ 
ὡρμόξει τῷ μέτρῳ" εὕρηται δὲ καὶ ἔν τινι τῶν πταλαιῶν βιδλίων οὕτω" καὶ 
ὀφείλεις δυντάτιειν οὕτως" οὐχ ὅταν ἣ αιαῤῥείά ἐπιτρέπῃ, τότε χρὴ τό- 

τῶν μεμνῆδγα!, ὡς σὺ φῇς" ἀλλ᾽ ὁ ταρῶν χρόνος πᾶς ἁρμόξοι ἂν ἐμοὶ 

ἘΝΝΕΠΕΙ͂Ν καὶ ὸ λέγαθν τάδε ἐν μία τϑτές:, δίκαιόν ἐςιν οὐ μόνον με- 

μνῆδδοι τῶνδε, ὅταν ἐπιςῇ ΟΝ τούτων, ἀλλὰ ὃ λέγειν τάδε ἃ λέγω 

διὰ τρήάβό, τϑ παρόντος χρόνδ' μόλις γὰρ νῦν ἔογον ἐλευϑερίαν, ὥςε 
λέγειν ἃ βούλομαι, μή τινα φοδεμένη. 

1270. τὸ ΞΥΜΦΗΜΙ ΚΑΤΤΩ «ρὸς τὸ ΤΟΔΕ, συνάψεις" τὸ δὲ 
ΤΟΙΓΆΡΟΥΝ ΣΩΖΟΥ͂ διὰ μέσε" ἢ ςίξεις μὲν πρὸς τὸ σύμφημι κα" 
τὸ λοιπὸν δ᾽ οὕτως εἴποις" τοιγὰρῶν σώξε τόδε τὸ ἐλεύϑερον ςόμα, αὶ μὴ 
ταῖς βοαῖς ἀπολίπης, εἴ τις ἔνδοϑεν αἴσϑοιτο. 

.. 1273. δέον οὕτως εἰπέϊν, τίς δῆτ᾽ οὖν μεταβάλλοι τὸς ἐμὸς λόγος εἰς 

σιγὴν ἀξίως ; ἐπειδὴ ἡ μεταδολὴ τῶν λόγων σιγὴ ἦν, ΣΙΓῊΝ εἶπεν, 

«ρὸς ὃ καὶ τὸ ΑΞΙΑΝ ἐπήνεϊκε" χρὴ δὲ γράφειν ταῦτα τὰ κῶλα ὅτωρ" 

ς χαν 
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τ ΤΙ δῆτ᾽ οὖν ἀξίαν, ᾿ 
τ Σοῦ μοὶ φανέντος νῦν. 

Οὕτω: γὰρ ἈΑΤΆΝ ἐχῶ τρὸς. τὰ τῆς τροφῆς" οἱ δ᾽ ἄλλως γράροῦε οὐ 

καλῶς γράφεσι" τὸ δὲ ΔΗΤ᾽ ΟΥ̓͂Ν ἐκ παράλληλα, 
1270. -ἣ κικρᾶκα ἀντὶς ροφὴ ἐλλιπὴς ἦν πρὸς τὴν αὐτῆς ερυρήν διὸ 

τὸ πρῶτο ἐκείνης χῶλον ΟΤΟΊΤΤΟΤΟΙ. τροδετέϑη ταρ᾽ ἐμοῦ κἀν- 

ταῦϑα" εὕρηται γὰρ σοολλὰ τοιαῦται. 

1282.. φορισρὸν ἦν. ἐνταῦϑα. τὸ. ἘΠΩΡΣΕΝ, διὰ τῶτο ἐξεθλήϑη 
παρ᾽ ἐμοῦ; ἵν ἢ τὸ κῶλον ὅμοιον τῷ τῆς «ροφῆς" χρὴ δὲ λαμβάνειν ἄνω- 

ϑεν τὸ ὥτρυνε μρλάυ εἰς τὰ ἡμέτερα μέλαϑρα δηλονότι. 

1285. διότι βΌ μόλις τῶν πάλαι δακρύφι ἀπήλλαξαι, καὶ ἀ εἰς χαρὰν 
ὥρμησας δ. ἐμὲ, οὐ ϑέλῳ παῦσαί σε τούτϑ". διότι δὲ ὑπόνοιαν δίδως 

σροδώσειν ἡμᾶς τοῖς ἔνδον, μὴ δυναμένη σαὑτὴν ὑπὸ τῆς. τοιαύτης χαρᾶς 

κατέχειν, φοδϑμιοή σε. 
.. 1288. ᾿ δέον ἐλϑεῖν εὐπᾶν, ΦΑΝΗ͂ΝΑΙ εἶπε". τῶτο γὰρ ἣν τὸ τὴν ἡ- 

δονὴν “ποίῆσαν, τέλος ὃν τῆς πορείας. 

1202. τὸ ΤΩΝ ΣῺΝ ΠΡΟΣΏΠΩΝ ἢ πρὸς τὸ ΑΠΟΣΤΕΡΗ- 
ΣΗΣ σσυναπΊέον, ἢ πρὸς τὸ ΗΔΟΝΑ͂Ν, οὕτω: μὴ ἀποξςερήσῃς ἐμὲ με- 

ϑέϑϑαι ἡδονὴν τῶν σῶν στροσώπων" τοτές!.. μὴ ἀφαιρήσῃς ἐμὲ τὴν διὰ 
τῆς σῆς τποαρϑσίας ἡδονήν. τὰς 

1293... Η ΚΑΡΤΑ. ἤγεν" οὐ ̓ μόνον ἐ ἐγὼ τοῦτο οὐ ποιήσω, ἀλλὰ κα) 

ἄλλῳ βοληϑέντι ποιεῖν ἀγκϑήρομαι: 

1209. ΟΥ̓͂ΔΕ ΣῪΝ ΒΟΑ, ἤγεν σὺν ὀδυρμοῖς τὸ δάκρυσιν ἀκόεσα 
τὴν περὶ τῷ ϑανάτε φήμην, τετέςι βϑλομένη κλαίειν πρὸς τὲς τοῦ ἀγ- 
γέλδ λόγες, οὐκ ἠδυνάμην ὑπὸ Κλυταιμνήςρας κατεχομένη. 

18310.. τὸ ΤΗ͂ ΝΥΝ ΟΔΟ ἢ πρὸς τὸ ΓΕΛΩΝΤΑΣ συνάψεις, ὅτω" 
γελῶντας τῇ νῦν ὁδῷ, ἤτοι ἐπεγγελῶντας τῷ συμβάντι δῆϑεν ἐμοὶ ϑα- 
νάτῳ" ἢ πρὸς τὸ ΠΑΥΞΣΟΜΕΝ, ὅτω: παύσομεν ἐν τῇ νῦν ὁδῷ, ἤτοι 
ἐν τῷ παρόντι ἀγῶνι; ὃν ἡμέεις κατ᾽ αὐτῶν ποιούμεϑα. 

1316. τὸ ΟῚ διπλῶς λέγεται" ἢ οὕτως" ὥσπέρ ὑπάρχει σοὶ φίλον, 

αὶ τὐμὸν τῇδε ὧδε νἡὐ οὕτως ἔς αἱ". αὶ πάλιν" ὧδε γἡὰ οὕτως. ἔςαι τὸ ἐμὸν 

τῇδε προσφιλὲς, ὥσπερ ὑπάρχει σοὶ φίλον" ἘΜΟΝ οὖν ΤΗΔΕ,, ἀντὶ 
τοῦ ἐμοὶ αὐτῇ" ἀντὶ γὰρ τᾷ εἰπᾶν ἐμοὶ, ἐμὲ εἶπε πρὸς τὸ φίλον" ἕτεροι 
δὲ παρανοοῦντες ΤΗΔΕ, ἀντὶ τῇ ὅτως φασὶν, ὥσπερ καὶ τὸ γρρυ: ἄμφω 
ἐχ αραλῦμδι Χώγοιμε;: 

ἀλῦγ τὸ ΟΥ̓ΠΟΤ᾽ ΕΚΛΗΞΩ, διαλῶς γοεῖτοι" ἢ οὔποτε παύσομαι 

τῇ χαίρειν, κἀν εἰς δάκρυα ἔλϑω" ἢ; ὃ Ω κρεϊτῖον, πάρῃ σὺ χελεύεις 
φαίνειν με σημέία χαρᾶς τῇ μητρὶ οὐ τήτίκατ τ τῇ χαίρειν δακρύεσα, 
ὡς διὰ σὲ δήϑεν ὀφθήσομαι αὐτὴ καϑ᾿ ἑαυτὴν χαίρϑσα. 
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1337. καλῶς τὸ ἘΠΗΝΕΣΑ, καὶ οὐκ ἐπαινῶ" ἡνίκα γὰρ ἐδου- 
λήϑη τοῦτο, τότ᾽ ἐπήνεσεν, εἶτ᾽ ἐξεῖπεν᾽ ἢ τὸ ἘΠΉΝΕΣΞΑ διὰ τοῦτο 
εἶπε παρῳχημένως. ἐπειδὴ καὶ τπσρώγν αὐτῇ εἶπε (1251.) ΣΙΓᾺΝ 
ἌΜΕΙΝΟΝ. 

1360. ὩΣ ΔῈ; ΝΥ͂Ν ἘΧΕΙ͂. ἤγεν καϑὰ νῦν διάκειται, τὰ μοϑὸν 
πάντα καλῶς ἔχει, καὶ τὰ μὴ καλῶς" ἤτοι καὶ ἃ σκευωρᾶνται κατ᾽ 

αὐτῶν, ἔτι καλῶς ἔχει αὐτοῖς, μήπω πέρας εἰληφότα" τὸ ἄλλως" καὶ 

κατὰ τἄλλα εὐτυχὅσι, αὶ ὅτι μήπω δίκην δεδώκασιν" εἰ γὰρ κοὶ μέλ- 
λθσι δώσειν; (τῦτο γάρ ἐςι τὸ ΤΑ ΜΗ ΚΑΛΩΣ") ἀλλ᾽ ὅτι μὴ τα- 
χέως τῶτο γίνεται; εὐτυχἔσι" τῦτο δέ φησιν ὃ γέρων παροξύνων αὐτὲς 

“πρὸς τὸ ἔργον. 

ἘΝ ΠΟΔΩΝ ὙΠΗΡΕΤΗΜΑ. διὰ γὰρ τούτων τὰ πρὸς σω- 
τηρΐαν ἡμῖν ὑπηρέτησας, πτάλαι μὲν ἐκ μέσα ϑανάτα λαβὼν ᾿Ορέςην τὴ 

ἀϊαγὼν ἑτέρωσε" νῦν δὲ μετ᾽ αὐτῇ ἀφιγμένος εἰς τικωρίαν τῶν ἐχθρῶν.. 
1381. ἐπὶ τῷ ΧΘΗΡΑ ΚΑ ΦΙΛΗ͂ΣΑ λέγεται τὸ ΜΑΛΥΣΤ᾽ 

ἈΑΝΘΡΩΠΩΝ, ἤτοι μάλις: ἀνθρώπων ἤχϑηρά σε, καὶ μάλις᾽ ἀνϑρώ- 

πων ἐφίλησά σ᾽ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ. 

1883. ΠΟΛΛΑῚ ΚΥΚΛΟΥ͂ΝΤΑΙ. εἰκότως εἶπε τὸ ΚΥΚΛΟΥ͂Ν- 

ΤΑΙ, ἐπεὶ καὶ αἱ ἡμέρου καὶ αἱ νύκτες τῇ εἰς τὸ αὐτὸ τεριςροφῇ τοῦ ἡλία 

καϑίςανται. : 

1388. ἀπορᾶσι τρῶς εἶπε τὸ ΤΟΥΤΟΙΣ. οὐ γάρ τις ἀνδρῶν ἦν ἔν- 
δον, ὡς καὶ αὐτὸς λέγει, ἀλλὰ γυναῖκες" καί φαμεν, ὅτι ἁπλῶς τοῦτ᾽ 
εἶπεν, ἢ ὅτι, ἂν μὴ τὸ ἔργον ἐτάχυνον, ἐλϑεῖν ἔμελλεν Αἴγισϑος" καὶ οὐ 
μόνον τοῖς ττερὶ ἐκεῖνον ἐμαχέσαντο ἂν, ἀλλὰ καὶ βοῆς πρὸς τὸ σσλῆϑος 

γενομένης. οὐκ ὀλίγοι κἀκεῖϑεν ἀπήντησαν. 

1306. εἰκότως εἶπε τὸ ΠΡΟΎΣΤΗΝ. οἱ γὰρ ϑύονϊες νὰ ἱκετεύονϊες, 

ὅν τῶν δρῦν ἐφ᾽ οἷς τὅτο ποιᾶσιν, ἡξανίαν ἢ ἢ τὸ ΠΡῸ ἜΘΕΟΝ 

ἀντὶ τῇ πρόμαχον κα “ροξάτην ἐκάλεσα ἐν ϑυσίαις: 
1418. διὰ τοῦτο ἐνταῦϑα τὸν “Ἑρμῆν λέγει ἄγειν αὐτὸν εἰς τὸ ἔργον; 

ἢ διότι μετὰ δόλθ εἰσήρχετο" λέγετοι δὲ καὶ ὁ Ἑρμῆς δόλιος" ἢ διὰ τὰς 

εἰρὰς τῷ Μυρτίλε, ἃς ἠράσατο εἰς τὸ τοῦ Πέλοπος γένος" ἦν δ᾽ ὁ Μυρ- 

φίλος ταῖς Ἑρμῶ. Λέγεται δὲ οὕτως" ὁ υἱὸς τῆς Μαίας “Ἑρμῆς ἄγει 

ΣΦΕ καὶ αὐτὸν, ΔΌΛΟΝ, τοτές! δολίως πρὸς τὸ ἔργον κινεῖ, κρύψας 
αὐτὸν ἐν σκότῳ πρὸς τὸ τέρμα, ἤγεν μέχρις ἄν ἐργάσηται ὃ σπεύδει, 
οὐδεὶς αὐτὸν ἐπιγνώσεται. Τὸ δὲ ΚΟΥΚ ἘΤ᾽ ΑΜΜΕΝΕῚ «ρὸς τὸ 
ΑΓΕῚ τὴν δύναμιν ἔχει, οὕτως ἄγει αὶ ἐκ ἔτι ἀναμένει ἡ ἀναβδάλλεϊαι.. 
Οἱ δὲ γράφονϊες ἘΠΑΓΕῚ, διὰ τὸ μὴ δύναδγαι τῦτο νοξῖν, γράφεσι. 

1423. ΑἸΓΙΞΘΟΣ ΑΥ̓ΤΟΣ ΜῊ ΛΑΘΗῊ ΜΟΔΩΝ ΕἘΣῶ. ὅτως 
ὀφείλει ὁ παρὼν ςίχος γράφεδϑοι, ἵν᾿ ἢ ἴαμβος τρίμετρος ἀκατάληκῖος" 
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ἐλλιπὴς γὰρ ἦν" διὸ ̓  τὸ ΑΥ̓ΤΟΣ ττρισετέϑη παρ᾽ ἐμοῦ, καὶ ομαι ὡς 
χαλῶς τοροσετέϑη, ὡς καὶ ἐν ἄλλοις ἀπρλλεῖς ἕτερα. 

1427. ΑΝΗΚΟΥ͂ΣΤΑ, ὅτε ἃ ὁ δύναταί τις ἀκούειν" πᾶσι γὰρ 

αἱ τῶν φονευομένων βοαὶ, κἀν ἐχϑροὶ ὦσι, δέος ἡ ὑποςολὴν ἀκϑόμενου 

φέρϑσι. 

. 1448. ΑΡΑΙ, ἤτοι ἃς ᾿Αγαμέμνων ἐχπνέων ἠράσατο, ὥςε τούτων 

ἐνεργθσῶν, δοκέι δῇν ὁ ταύτας ποιήσας. : 

1448. ΘΥΗΛΗΣ ΑΡΕῸΟΣ, ἤγεν ϑυσίας, ἤτοι αἵματος, ὃ ἡνεῖρ 

δέχεται ἸΑρρ φιλαίματος γὰρ καλέϊται.- 
1461, εἰκότως πρὸς μὲν τὸ ΤᾺ ΠΡῚΝ τὸ ΕΥ̓͂ ΘΕΜΕΝΟΙ εἶπε’ 

τρὸς δὲ τὸ ΤΑΔΕ; ὩΣ ΠΑΛΙΝ ἀπεσιώπησεν" ἐκέϊ μὲν γὰρ ἤδει τὸ 
συμβὰν, ἐνταῦϑα δὲ ἄδηλον ἦν τὸ μέλλον, εἴτ᾽ Αἴγιᾶϑος, εἴϑ᾽ ὅτοι ὑπερ- 
ιογύσϑσι ἢ καταδαλᾶσιν ἐχεϊνον. 

1468. ἩΠΙΟΝ χρὴ γράφειν ἐνταῦϑα, ἀντὶ τῷ ἠπίως κοὴ πράως, ἵν᾽ 

ἢ τὸ κῶλον ὅμοιον τῷ τῆς ςροφῆς. 

1474, ΣῈ; ΚΡΙΝΩ, ἤγεν διακρίνω εἰδέναι, νοδμένε τούτα ἀπὸ τοῦ 
ὄπιδϑδεν, τοῦ ΤΙΣ ΟΙΔΕΝ. 

1480. ΠΡΟΞΕΝΟΥ͂ ΚΑΤΗΝΥ͂ΣΑΝ, ἤτοι ἐπέτυχον" ὁ γὰρ ἀνύων 
τι, ἐπιτυγχάνει τούτε, αὐτῷ τῷ ἀνύσαι" ἔςιν οὖν ἡ τοιαύτη γενικὴ πρὸς 
τὸ τοῦ ἀνύσαι. σημαινόμενον. Ἢ κατ᾽ ἐκείνης ἤνυσαν ὃ ἐθούλοντο, ἵνα 
τῷ μὲν Αἰγίδγῳ νοῆτοι ὅτι ἐπάνω ἐκείνης, ἤϊθν εἰς αὐτὴν, τὴν τῇ ᾿Ορέςῳ 

ἀγγελίαν ἐπλήρωσαν" τὸ δ᾽ ἀληϑὲς» ὅτι κατ᾽ ἐχείνης τὸν φόνον εἰργά-- 
σαντο. 

1482. τὸ ΟΥ̓Κ πρὸς τὸ ΟΥ̓ ΜΟΝΟΝ συναπῆέον" τὸ δὲ ΚΑΊΠΞΕ- 

ΔΕΙ͂ΞΑΝ διὰ μέσε" ἔς! δὲ τὸ ΟΥ̓Κ καὶ τὸ ΟΥ̓ ἐκ παραλλήλε. 

1485. τὸ ΠΟΛΛΑ πρὸς τὸ ΧΑΙΡΕῚΙΝ συναπῖέον, καὶ οὐ πρὸς τὸ 
ΕἸΠΠΑΣ, ὅτω" ὄντως εἶπας χαίρειν ἐμὲ πολλά" τοτέςιν, ἐξ ὧν εἶπας, 
πολλῆς ἐπεπλήσμην χαρᾶς. Τὸ δὲ ΟΥ̓Κ ΕἸΩΘΟΤΩΣ πρὸς τὸ ΕἸ- 
ΠΑΣ, ἀντὶ τῦ, ἐκ ἦν σοι ἔϑος λόγες ἐμοὶ πτροφέρειν. Ἢ τὸ ΠΟΛΛΑ 
πρὸς τὸ ΕἸΠΑΣ, ἵν᾽ ἢ τὸ ΧΑΊΡΕΙΝ διὰ μέσε. 

1486. ΧΑΡΤᾺ ΤΥΓΧΑΝΕΙ͂. τὸ μὲν φαινόμενον, τὰ κατὰ τὸν 
᾿Ορέςην" τὸ δ᾽ ἀληϑὲς, τὰ κατὰ τὴν Κλυταιμνήςραν. 

1488. ΜΥΚΗΝΑΙΟΙ͂ΣΙΝ ΑΡΓΕΙΟΙΣ Θ᾽. Μυκῆναι, πόλις ΤΑρ- 

γες᾽ λέγει οὖν οὐ μόνον τὸς ἐν ταύταις συγκαλεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸς ἐκ 
παντὸς ΓΑργες. 

1508. ΟΥ̓ ΓᾺΡ ΑἸΣΘΑΝΗ͂. αὕτη ἡ κατασκευή ἐς! πρὸς τὸν λόϊον 

τὸν ὄπιδϑεν, ΤΙΝΑ ΦΌΒΗ, ΤΙΝ’ ΑΓΝΟΕΙῚΣ, ὥς τινές φασιν" ἐγὼ δὲ, 

πρὸς τὸν Αἰγίδγ8. λόγον αὐτὴν εἶναι λέγω, ἢὶ ἀληϑῆ λέγω" τὸ δὲ ΠΑ- 
ΛΑΙ πρὸς τὸ ΑΝΤΑΥ͂ΔΑΣ συναπῆέον. 
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1512. ΜΑΝΤῚΣΞ ὩΝ. τινές φασιν; ὅτι διὰ τὸ εἶναι τὸν Αἴγιδοσν 

μάντιν, διὰ τῶτο ὁ Ὀρέςης τῦτο πρὸς αὐτὸν λέγει" ἕτεροι δὲ τοῦτο μὲν 
οὐ λέγϑσιν, εἰπέιν δὲ τῦτο; διὰ τὸ πάλαι τὸν Αἴγιδ)ον τὸν χκαϑ' αὑτοῦ 
ὑποπ]εύειν ϑάνατον" ἐγὼ δὲ καὶ τοῖς πρώτοις τίϑεμαι, συμμαρτυρᾶν ἔχων 
τὸ ΠΑΛΑΙ, ὃ πρὸς τὸ ΩΝ συνάπετοι. 

1617. ΤΙ ΓᾺΡ: ΒΡΟΤΩΝ ΑΝ. ὁ μέλλων γὰρ τῶν βροτῶν ϑνή- 
σχεῖν, ὥσπερ οὗτος, τὸ κέρδος φέρει τῷ Χρόνε ΜΕΜΙΓΜΕΝΟΝ σὺν 

τοῖς κακοῖς" τοτέςιν, ὅςις μέλλει ϑνήξεδδοι, εἰ νῦν δέοι ϑνήσκειν, ὁ δὲ 
“παραπετάσει τὸν χρόνον, κα μετ᾽ ὀλίγον τῦτο πείσεται, οὐδὲν πσαρὰ τῷ 
χρόνθ ἐκέρδανεν" ἀλλ᾽ ὃ κέρδος δοκεῖ ἔχειν, ἣ μέλλΒσ᾽ αὐτὸν καταλή- 
ψεῦϑαι τύχη ἀμβλύνει καὶ ἀμαυροῖ, ἐλπίδα κακὴν ὑποϊείνθσα. Μὴ λάθῃς 
δὲ εἰς τὸ ΧΡΟΝΟΥ͂ ἔξωϑεν τὸ ἕνεκα, ἀλλὰ χωρὶς τούτϑ λέγε" τὸ γὰρ 
κέρδος τῷ χρόνε ἦν, διὰ τὸ τῶτον αἴτιον αὐτ εἶναι. 

1523. ΧΩΡΟΙΣ ΑΝ. εἰώϑασιν οἱ ᾿Ατῇ]κοὶ ἔσϑ᾽ ὅτε τὰ προς ακὶικὰ 

εὐκτικῶς ἐκφέρειν. ᾽ 

1580. ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΑ. τῶτο λέγει, ὥσπερ μὴκ υτρετοττ 

ἵν᾽ ἀπολυϑῇ, ἐκφοθῶν αὐτὲς διὰ τῦτϑ. 

1545.. ΤΗ ΝΥ͂Ν ΟΡΜΗ. ἤγαεν ἣν ὑπὲρ τοῦ πατρὸς ὥρμησας νῦν 

κατὰ Κλυταιμνήςρας καὶ Αἰγίϑε. ΤΕΛΕΙΩΘΕΝ δὲ, ἀντὶ τᾶ, ἀπο- 
κοϊαςὰν εἰς τὴν ἐκ τορογόνων σοὶ τοροσήκεσαν εὐδαιμονίαν. Ὁ 
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ΞΕΣΤΕΜΜΕΝΟΙ. ὅτι οὐ μόνον ἐςεφανωμένοι ἦσαν, ἀλλὰ 
ὃ ἐν “χερσὶν ἔφερον, δῆλόν ἐς! ἐξ ὧν ἔμπροσϑεν λέγει, (143.) τούσδ᾽ 
ἄραντες ἱκτῆρας κλάδες" ἔϑος γὰρ ἣν τοῖς απλαμοῖᾳ ἐςεφανωμένες πρὸς 
ἱκετείαν χωρεῖν, ἵν᾽ αἰδέσιμοι δοκοῖεν τοῖς οὃς ἱκέτευον. . 

11. ΔΕΙΞΑΝΤΕΈΣΞ, φοβηϑέντες τι» καὶ διὰ τῦτο πρὸς βοήϑειαν ἐκ- 
χρλρύμεγοί με, Ἡ ΣΤΕΞΑΝΤΕΙΣ καὶ παϑόντες καὶ ὑπομείναντές τι 
κακὸν, γα διὰ τῶτο ξητᾶντες ἐκδίβησίν παρ ἐμοῦ. 

12. ΠΡΟΣΑΡΚΕΙΝ. τὸ ΠΡΟΣ πρὸς τὸ ΠΑΝ ἔχει τὴν δύγαμιν. 
. ἩΛΙΚΟΙ, ὁποῖο, τήν. τε, ἡλικίαν, τὸ τῷ ἐκ τῇ λοιμδ πάϑε 

μακοιεθα Ὁ τοῖς ἐπὶ τῶν βασιλείων βωμοῖς. - Ἢ τὸ ΒΩΜΟΙ͂ΣΙ 
ΤΟΙ͂Σ ΞΟΙ͂Σ ἀντὶ τᾶ, ἐν τῇ πρὸς σὲ ἱκετεία" εἴρηται δ᾽ ἐκ μεταφορᾶς 
τῶν ἐν τοῖς ναοῖς βωμῶν, εἰς οὺς, ὅτε συμφορὰ καταλάθοι, προσεδρεύον-- 

τες ἄνϑρωποι, ϑυσίαις τὸ ϑεῖον ἐξιλεᾶντοι. 

18. ἀπατώμενοί τινες ἐκ τῷ ἘΓΩ ΜῈΝ ΖΗΝΟΣ, φασὶ τὸ ΟἹ 
ΔΕ Τ᾽ ΗΙΘΕΩΝ ἀντὶ τῷ, οὗτοι τῶν Διοσκούρων ἱερεῖς" τὸ δὲ οὐ τοι- 

τον" ἀλλ᾽ εἰπὼν ἄνω τὸ ΗΛΙΚΟΙ ΠΡΟΞΗΜΕΘΑ, καὶ διελὼν τῦτο 

εἰς τὸ ΟἹ ΜΕΝ. ΟΥ̓ΠΩ ΠΤΕΞΘΑῚ ΞΣΘΕΝΟΝΤΕΣ καὶ εἰς τὸ Οἱ 

ΔΕ ΣῪΝ ΓΗΡᾺ ΒΑΡΕΙ͂Σ ΙΕΡΕΙ͂Σ, ἑρμηνεύει πάλιν αὐτὰ, τὸ μὲν 

ΟΙ ΔΕ ΣῪΝ ΤΉῊΡΑ ΒΑΡΕΙ͂Σ ΤΕΡΕῚΣ ἀντὶ τᾷ, ἐγὼ. μὲν ὑπάρχων 
γέρων ἱερεὺς τοῦ Διὸς, τὸ δὲ ΟἹ ΜῈΝ ΟΥ̓ΠΩ, ΠΤΕΞΘΑΙ ΞΘΕ- 

ΝΟΝΤΕΙ͂Σ ἀντὶ τοῦ, οἱ δὲ τῶν ἠϊϑέων νὰ τῶν νέων ὄντες, ἀντὶ τοῦ; νέοι 
λεχῖοὶ κοὴ ἔκκριοι. ᾿ἸἸςέον δὲ ὅτι οἱ τῶν τῆς πόλεως ἐκκρίτων νήπιοι 

παῖδες ἦσαν μετὰ μόνα τοῦ ἱερέως". διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ἄνω. λέγει τὸ ΟἹ 
ΜΕΝ ΟΥ̓ΠΩ, ΠΤΕΞΘΑΙ ΣΘΕΝΟΝΤΕΣ, καὶ ἐν ἀρχῇ τὸ ΝΕΑ 
ΤΡΟΦΗ: διὼ τῶῦτο δὲ τούτος ἔλαθε, διὰ τὸ εἰσακεδδῆναι! αὐτὸν ὑπὸ 
Οἰδίποδος, ἐλεήσανῖος τὸ τῆς ἡλικίας αὐτῶν ἄωρον, καὶ τὴν εὐγένειαν 
αἰδεσϑέντος. 
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21. εὕρηται κοὺ ΜΑΝΤΕΙΑΣΞ κω ΜΑΝΤΕΊΑ, καὶ τῦτο πάλιν τὸ 
ΜΑΝΤΕΊΑ διπλδᾶν' εἴτε γὰρ περισπάσεις τὸ τει, αἰτιατικὴ πληϑυντι- 

κῶν ἐςι τὰ μαντέία" εἴτε ὀξυνεῖς, δοτική ἐς! τῇ μαντείᾳ" εἰ μὲν οὖν 

ΜΑΝΤΕΊΙ͂ᾺΑΣ γράψεις, οὕτως ἐρέϊς" καὶ ἐν σποδῷ ᾿Ισμήνα μαντείας, 

τοτέςιν, οἱ μὲν ᾿Αϑηνᾶς ἐν τοῖς ναοῖς κάϑηνται, οἱ δὲ ϑυσίαν ἐν τῷ 

᾿σμηνῷ ποιῶσι, μαϑεῖν ἐκ τῆς ἀνάψεως τοῦ πυρὸς τὸ μέλλον βελό- 
μένοι" εἰ δὲ ΜΑΝΤΕΙΑ, οὕτως" ἐπὶ σποδῷ μαντείᾳ κοὴ μαντικῇ" τὸ 
δ᾽ ἕτερον ΜΑΝΤΕΊΑ, οὕτως" ἐν σποδῷ τῷ Ἰσμηνᾷ ἐπὶ μαντεῖα χαὺ 

μαντεύμαϊα. Ὅπως δ᾽ ἐποίεν τὴν μαντείαν διὰ πυρὸς, ἐν Αἰούλῳ ἐῤ- 
ῥέϑη εἰς τὰς πὰ ἐπὶ Θήδαις. ' 

24. ΦΟΙΝΙΟΥ͂ ΞΑΛΟΥ͂, ἥτοι τοῦ ϑανάτε τταρεκϊικοῦ λοιμδ' ἔς! 
δὲ τὸ ΒΥΘΩΝ καὶ τὸ ΦΟΙΝΙΟΥ͂ ΞΑΛΟΥ͂ ὥσπερ ταυτὸ, οὕτως" καὶ 
οὐχ οἵα τέ ἐςιν ἀνακεφίσαι αὶ ἄνω τῶν βυϑῶν ἐνέγκαι τὸ κάρα τοῦ 

φονίϑ, λέγω σάλε, τϑτέςιν, οὐ δύναται τῶν καταογόντων αὐτὴν ἀπαλ- 

λαγῆνοι κακῶν" εἴρηται δ᾽ ἐκ μεταφορᾶς τῶν ἐν ὕδασι κινδυνευόντων. 
Γίγνωσκε δ᾽ ὅτι ἐν᾿ ταῖς Θήδαις τότε καὶ πέννα νὰ λοιμικὴ νόσος ἦν, ὡς 
κοὴ οὗτος τοροϊὼν δείξει, τορῶτον μὲν τῆς γῆς πρὸς τὰ φυτὰ δυςυχίαν 
διεξιὼν, δ ἧς τὰ ϑρέμματα ἐφϑείρετο" ἔπειτα δὲ καὶ τὴν λοιμικὴν νόσον 
προδϑείς. 

85. ἣ σύνταξις" ὃς ΜΟΛΩΝ καὶ ἐλϑὼν ἐκ Κορίνϑυ ἘΞΈΛΥΣΑΣ 
αὶ ἠλευϑέρωσας τὸ ἄςυ τῶν Καδμείων τῆς σκληρᾶς ἀοιδδ' δέον δὲ εἰπέϊν, 

τὸ δασμ καὶ τῇ φόρα, ὃν ἑκάςοτ᾽ αὐτῇ παρείχομεν διὰ τὴν τῶν αἰνιγ- 

μάτων ἄγνοιαν, ὁ δὲ πρὸς τὸ ΟΝ ἐποίησε ΔΑΣΜΟΝ. 

44. ὅτι καὶ ΤΟΙ͂Σ ἘΜΠΕΊΡΟΙΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΜΆΤΩΝ, 

ἤγοεν τοῖς ἄριςα βελευομένοις, ΟΡΩ καὶ βλέπω ἐὶ μόνον τὰ καλὰ καὶ 
τὴν τοερὶ τούτων ζήτησιν, ἀλλὰ καὶ ΜΑΛΕΣΤΑ ΤᾺΣ ΣΥΜΦΟΡΑ͂Σ 
ΖΩΣΆΑΣ, τοτέςιν, ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις πᾶσιν, ὥσπερ νεκρά ἐς! τὰ συμ'- 
βάντα καλὰ ἢ κακὰ, διὰ τὸ μὴ δύναδγαι καταλαμβάνειν αὐτὰ, καὶ ὅϑεν 

ἐπῆλϑε φράζειν" τοῖς δὲ καλῶς βουλευομένοις, καὶ τὰ καλὰ ζῶσιν, ἤγουν 
ἄριςα καταλαμβάνεται δι᾿ ἣν αἰτίαν συνέδη" καὶ μάλιςα αἱ ἐπερχόμενοι 

δυςυχίαι τῷ κόσμῳ" οὗτοι γὰρ δύνανται αὶ ὅϑεν ἐπῆλϑον ἐξηγεῖόϑαι, καὶ 
μηχανήν τινα φράξειν δὲ ἧς τάχιςα τσαύσονϊαι. 

46. τοῦτο, βελόμενος παρακινῆσαι αὐτὸν εἰς τὴν αὐτῶν βοήϑειαν, 
λέγει" αἰδέδϑητι αὶ βοήϑησον ἡμῖν, ἐπεὶ σὲ σωτῆρα ἀνακαλεῖται ἣ πόλις, 
τῆς πρότερον ἐπιϑέσεως τῆς ΣΦιγγὸς ἐλευϑερωθεῖσα" ὥςε μηδαμῶς 

ἔχωμεν μνημονεύειν τῆς σῆς ἀρχῆς. πρότερον μὲν κειμένος ἀνορϑωσάσης 

ἡμᾶς, ὕςερον δὲ, ἤτοι νῦν, ὑπὸ τοῦ λοιμοῦ καταλιπούσης ἡμᾶς πεσεῖν" 
ἀλλ᾽ ἀνόρϑωσον τὴν σοόλιν ἐν ἀσφαλείᾳ, ἤγεν ποίησον ἀσφαλῶς ςἥνοι» 
αὶ μὴ ὑπὸ τῷ λοιμῶ πεσεῖν καὶ κινδυνεῦσαι. 
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52. ἐξ ὧν τὰ ἸΞΦιγγὸς εὗρες αἰνίγματα, ἃ μηδεὶς ἀνϑρώπων, ὡς 
κατὰ ῥοῦν ἔτι χωρήσομεν ἐποίησαις ἡμῖν εὔδηλον" τοῦτο γάρ ἐς! τὸ 
ΟὈΡΝΙΘῚ ΑΙΣΤΩ. 

67. ΠΟΛΛΑΣ ΟΔΟΥ͂Σ, ἤγεν πολλὰς φροντίδας -λανηϑέντα.» 

ξητῦντα τὸ τῇ κακοῦ αἴτιον. ἸἸςέον δὲ, ὅτι οὐ μόνον ϑηλυκῶς ἣ πλάνη, 

ἀλλὰ καὶ ὁ πλάνος" ὥσπερ καὶ εὐθύνη καὶ εὔϑυνος, ὡς ἔχει καὶ τὸ τοῦ Ἴσο- 

κράτες" Τοὺς φυγαδικοὺς ττλάνες. 

70. ἀπορϑσί τινες, σῶς ὁ Κρέων τῇ μὲν ἀληϑείᾳ ϑεῖος ὧν Οἰδίπο- 

δος, τῷ δὲ φαινομένῳ γυναικάδελφος, γαμβρὸς νῦν πταρὰ τούτα καλεῖ- 
ται" καὶ φαμὲν, ὅτι ἀντὶ τοῦ συγγενὴς ἐνταῦϑα τὸ γαμθρὸς κεῖται, 
ἐπειδὴ κηδεςὴς οὐ μόνον ὁ πεενϑερὸς, ἀλλὰ ἡ ὁ γαμβρὸς καὶ ὁ γυναικά- 

δελφος εὕρηται. 
73. ΧΡΟΝΏ, τῷ ὁριδϑέντι παρ᾽ ἐμοῦ ὁ αὐτῷ εἰς ἀπάντησιν ἐκεῖσέ τε, 

τὸ πάλιν ἐκόϑεν δεῦρο. 
74. τοῦτο λέγει, ὅτι εἰκὸς ἦν καὶ μετὰ τὸν τεταγμένον χρόνον αὐτῷ 

παρ᾽ ἐμοῦ δύο ἢ τρέϊς ἡμέρας ἀργῆσο!" νῦν δὲ ΠΕΡᾺ ΤΟΥ ΕἸΚΟ-: 
ΤΟΣ βραδύνει. 

78. ΑΛΛ’ ΕἸΞ ΚΑΛΟΝ. ἡ 'ὡἥἤ καλῶς κατὰ τὸν προσήκοντα 

χρόνον ἐμνήδδης καὶ ἀνεφήτησας αὐτὸν, καὶ οὗτοι μηνύδσί μοι. , 
80.ὄ ΕΝ ΤΥΧΗ͂ ΤΕ Τῷ. τῦϑ᾽ ὅμοιον τῷ παρ᾽ Αἰογύλῳ" (ἘπΊ. 

ἐπ. Θηδ. 478.) : 
Πέμποιμ᾽ ἂν ἤδη τόνδε, σὺν τύχῃ δέ τῳ. 

; ῬΡ γὰρ εἰπεῖν ἐν τύχῃ τῇ ὃ τι, πρὸς ἀῤδΈΙΝΟΣ ᾿Ατ]ΐκῶς ΠΝ 

μαάμει ἐςὶ καὶ (Αι. 200.) οὔτε τῇ κλύων σάλπιγγος, ἀλλά" ὡς ἔφαμεν 
εἰς τὸ αὐτό. 

88. μὴ λάβῃς εἰς τὸ ΠΑΤΚΑΡΠΟΥ͂ ΔΑΦΝῊΣ ἔξωϑεν τὸ ἀπό" 
ἀλλὰ πρὸς τὸ ΠΟΛΥΣΤΈΦΗΣ ἐςὶν ἣ γενική. 

80. τὸ ΘΡΑΣῪΣ εἶπε διὰ τὸ ΞΘΛΗΝ καὶ τὸ ΠΑΝΤ᾽ ΑΝ ΕἘΥ- 

ΤΥΧΕΙ͂Ν’ τὸ δὲ ΠΡΟΔΕΙΣΑΣ, διὰ τὸ ΔΥΣΦΟΡΑ. 
93. τὸ ΤΩ͂ΝΔΕ «πρὸς τὸ ΠΕΝΘΟΣ συναπῖέον, οὐ πρὸς τὸ ΠΛῈΕ- 

ΟΝ. τὸ γὰρ ΠΛΕΟΝ «ρὸς τὸ Η ἔχει τὴν δύναμιν, οὕτω" φέρω γὰρ 
τῶνδε τὸ τοένϑος, ἤγεν ὑπὲρ τούτων τσενϑῶ πλέον, ἢ περὶ τῆς ἐμῆς ψυ- 

χῆς" ἄξιος δὲ βασιλέως καὶ τσροστάτου ὁ λόγος οὗτος. 

95. Ἰςέον, ὅτι Κρέων -τσαρ᾽ ᾿Απόλλωνος μαϑὼν ἀκριβῶς, ὅτι Οἰδίπες 

ἣν ὁ τοῦ λοιμοῦ αἴτιος, φονεύσας τὸν πατέρα Λάϊον, κὰὸ ἀνόμως συνὼν τῇ 

μητρὶ, ἵνα μὴ δόξῃ αὐτῷ ἐπαχϑὴς, κατὰ τπορόσωπον ἐλέγχων, καὶ ἅμα 
δεδιὼς τὸ τῆς ἀρχῆς μέγεϑος, ἵνα μή τι κακὸν ἐξ αὐτοῦ τσάϑῃ, ἐγκαῖα- 

μεμιγμένως ταῦτά φησι; μαρτύριον δὲ, ὅτι σύγοιδε, τὸ ΛΕΤῺ ΓᾺΡ 

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΣΦΟΡ᾽, ΕἸ ΤΥ͂ΧΟΙ. 
ςο 



ὩΥΥΑΥΣΝ 

ββ8δ ἈἜἘῈΙΣ ΟἸΔΙΠΟΥΝ ΤῸΝ ΤΎΡΑΝΝΟΝ. 

98. ΑΝΉΚΕΣΤΟΝ, ἀδϑεράπευϊον" λέγει δὲ τοῦτο, οὐχ ὅτι τὸ 
μίασμα ϑεραπείας ἐδεῖτο, ἀλλ᾽ ὅτι ἡ τῦδ᾽ ἀπέλασις ϑεραπείαν τοῖς ἄλ- 
λοις εἶχεν. 

100. τὸ ΑΝΔΡΗΛΑΤΟΥ͂ΝΤΑΣ «ρὸς τὸ ἘΛΑΥΝΕΙ͂Ν ἔχει τὴν 

δύναμιν" ἀπορεῖται δὲ, «σῶς ἄνω ἙΛΑΥΝΕῚΝ εἰπὼν, νῦν ἄμφω λέγαι 
ἈΑΝΔΡΗΛΑΤΟΥΝΤΆᾺΣ, Η ΦΌΝΩ ΦΟΝῸΝ ΠΑΛΙ͂Ν ΛΥΟΝ- 

ΤΑΣ καὶ φαμὲν, ὡς καὶ τὸ φονεῦσαι τὸν τοῦ Λαΐδα φονέα, ἀπέλασις 
τοῦ μιάσμαῖος ἦν. ὩΣ ΤΟΔ’ ΑΙΝΜΑ, ἤγεν δι᾽ οὗ τὸ μίασμα γέγονε" 

λέγει δὲ τὸν φόνον τῇ Λαΐθ. Τὸ δὲ ΧΕΙΜΑΖΟΝ ἀντὶ τῇ, κλυδωνίξον 
καὶ διαφϑεῖρον, ᾿Ατ]ικῶς τέϑεῆοι, ἀντὶ τοῦ, χειμάξονϊος καὶ διαφϑείρονῖος 
τῇ αἵμοῖος καὶ τῇ φόνου τῇ Λαΐδ τὴν πόλιν. : 

107. τὸ ΤΙΝΑΣ οὐ πρὸς τὸ ΤΙΜΩΡΕΙ͂Ν, ὡς φασί τινες, ἀλλὰ 
πρὸς τὸ ΑὙΤΟΕΝΤΑΣ ἔχει τὴν δύναμιν, οὕτως" ἐπιςέλλει ὁ ̓ Απόλ- 

λων τιμωρῶν καὶ κολάζειν τὲς αὐτοέντας χειρὶ, ἤγεν τὰς αὐτόχειράς 
᾿φινας" εἰ δ᾽ εἴποις, πτῶς τὸ μὲν ΑὙΥ̓ΤΟΕΝΤΑΣ ὡρισμένον εἰπὼν, μετὰ 
τοῦτο τίϑησι τὸ ΤΙΝΑΙΞ ἀόριςον, φαμὲν ὅτι διὰ τοῦτο οὕτω λέγει; διότι 
τὸ μὲν ὑπὸ τινῶν ἀνῃρῆσϑαι Λάϊον, φανερὸν ἦν, τίνες δ᾽ οἱ φονεῖς ἦσαν, 
τοῦτ᾽ ἣν ἀφανές. 

112. τὸ ΠΟΤΕΡΑ οὐ πρὸς τὸ ΣΥΜΠΙΠΤΕῚ ἔχει τὴν δύναμιν, 
ἀλλὰ πρὸς τὸ ΟΙΚΟΙΣ καὶ τὸ ΑΓΡΟΙ͂Σ καὶ τὸ ΓῊΣ ΕΠ᾿ ΑΛΛΗΣ. 
τὸ δὲ πότερα, ἀντὶ τῇ, πότερον. 

114. Θεωρούς φασι τὲς εἰς τὰ μαντεῖα ἀπιόνϊας, τῷ μαϑεέϊν ἕνεκα, 

περὶ ὧν αὐτοῖς ἐς, ξήτησις" ἀπῆλϑεν ἂν ὁ Λάϊος εἰς ᾿Απόλλω, χρησό- 
μενος περὶ τῇ ἐκτεϑένϊος «σαιδὺς, εἰ ἄρα ξῴη" ὅφις οὐκ ἀφίκεῖο ὡς ἀπε- 
ςάλη, ἤγϑν οὐχ ὑπέςρεψεν εἰς τὸν οἶκον, ὥσπερ ἀπεδήμησεν. 

117. ἘΧΡΗΣΑΤ᾽ ΑΝ, ἤϊθν οὐκ εἶδέ τις τῶν συνόντων τότ᾽ ἐκείνῳ, 
ἀφ᾽ οὗ τις ἐκμαϑὼν καὶ ἀκούσας, εἶχεν ὧν χρήσαδγαι τῷ ἀκεδ)έντι, ἤϊαν 

κατενόησεν ἂν τὸν ποράξανϊα τὸν φόνον. 
121. ΑΡΧΗΝ ΒΡΑΧΕΙ͂ΑΝ. ἤγεν εἰ λάβοιμεν μικρὰν ἀρχὴν ὡς 

ἐλπίξειν" εἰκότως δὲ εἶπε τὸ ΕΛΠΙΔΟΙΣ" ἡ γὰρ μικρὰ ἀφορμὴ μειξό- 
γῶν ἐλπίδα πραρίςησιν. 

124. ΞΥΎΝ ΑΡΓΥΡΩ, ἘΠΡΑΣΣΕΤ᾽, ἤγϑν, εἰ μή τις τῶν πσολι- 
τῶν διέφϑειρεν αὐτὸν, χρήμασι πείσας πτρρὸς τὸν κατ᾽ ἐκείν φόνον. 

136. Τῷ ΘΕ, τῷ ᾿Απόλλωνι" βοηϑήσω γὰρ καὶ τούτῳ, εἰ τὴν 
μαντείαν αὐτᾷ βεβδαιώσαιμι, ξητήσας ἢ ἐξευρὼν τὸ μίασμα. . 

137. ΤῺΝ ΑΠΩΤΈΡΩ ΦΙΛΩΝ, ἤγεν τῇ τποόῤῥω ἀφ᾽ ἡμῶν γε- 

γονότος Λαΐεα, Φίλον δὲ τῦτον εἶπε, διὰ τὸ τὴν αὐτὴν ἐκείνῳ γυναῖκα 
λαθδᾶν, καὶ διὰ τὸ τὴν αὐτὴν ἔχειν ἀρχὴν» ἣν ἐκεῖνος. 

142. ΒΑΘΡΩΝ. ἰςέον, ὅτι ὁ τόπος ἔνϑα ἡ ἐκκλησία ἐγίνετο, βα- 
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ϑμῖσιν ἦν κύκλῳ διειλημμένος ἄλλαις ἐπ᾿ ἄλλαις, ἔνϑα οἱ συνελθόντες 
πάντες καϑήμενοι, ἀνεμποδίςως ἠχροῶντο τῇ ἱςαμένε ἐν μέσῳ καὶ συμ: 

δελεύοντος. 

145. ΩΣ ΠΑΝ ἘΜΟΥ͂. ὅσον συμβάλλεται εἰς τὴν περὶ τῇ μιά- 
σμαῖος ζήτησιν καὶ ἀπέλασιν, τσᾶν μέλλω δράσειν. Τὸ δὲ ΕΥ̓ΤΥΧΕΤΙ͂Ξ 
Ἦ ΠΕΠΤΩΚΟΤΕῈΣΣ λέγει, ὅτι εἰ μὲν εὑρήσομεν τὸ μίασμα καὶ ἀπε- 
λάσομεν »-σεπαύσεται ὁ λοιμός" εἰ δ᾽ οὖν τροχωρήσε; ἀεὶ, αὶ ἡμᾶς ἐκ- 
τρίψει τελείως. 

181, φασὶν Ἕλληνές τὴν Φάτιν ϑυγατέρα Διὸς, ὅϑεν χαὶ τὴν ἐξ 
᾿Απόλλωνος ἐλϑᾶσαν αὐτοῖς μαντείαν περὶ τοῦ λοιμοῦ, Φάτιν Διὸς 
καλεῖ; ἡδυεπὴ δὲ ταύτην ὠνόμασεν, ὡς συνϊελᾶντα αὐτοῖς φέρεσαν, 
Πολύχρυσον δὲ τὴν ΠΠυϑῶνα καλεῖ, διὰ τὸ ἐκ σλίνϑων χρυσῶν δεδο-- 
μῆδϑαι τὸ ᾿Απόλλωνος μαντεῖον, ἃς χιλίας αὐτῷ Κροῖσος τποέπομφεν' ἢ 

διὰ τὴν τῶν ἀναϑημάτων πολυτέλειαν, Τὸ δὲ ΤΙΣ ἀντὶ τοῦ, σοδαπή“ 
ταχέως πποιήσεσα ἀπαλλαγὴν τῷ λοιμᾶ, ἢ μετὰ τοολὺν χρόνον ; Τὸ δ᾽ 
ἘΚΤΕΤΑΜΑΙ, ἀντὶ τῷ, ἐκπέπληγμαι, πταρ᾽ ὅσον οἱ ἐκπλαγέντες ἔχ- 
τασιν σώμαϊος ἡ ἀκινησίαν, ἐν ὅσῳ χρόνῳ ἐκπλήτ]ονϊαι, πάοχεσι. Τὸ 
δὲ ΑΜΦῚ ΣΟΙ πρὸς τὸ ΠΑΛΛΩΝ ἔχει τὴν δύναμιν, οὐ πρὸς τὸ Α- 
ΖΟΜΕΝΟΣ, οὕτως" ἐκτέταμαι αὶ ἐκπέπληγμαι» σάλλων καὶ κινῶν 
ἀμφὶ σοὶ, ὦ Δήλιε ἰήϊε Παιὰν, τὴν φρέν' ἐν δείματι φοβερὰν, ἁδόμενος 
καὶ σεδόμενός δε, τοτέςιν, ἐκπλήττομαι τῇ σῇ μαντείᾳ, καὶ μετὰ φόδου 
«πρὸς σὲ τείνω τὸν νοῦν μϑ, δεόμενος ἀπαλλάξαι μὲ τοῦ λοιμδ, ἘΠπξ 
μοι, ὦ ἄμξροτε καὶ ϑεία φάτις καὶ μαντεία, τέκνον τῆς χρυσέας καὶ λαμ-. 
πρᾶς ἐλπίδος, τί χρέος καὶ χρείαν ἐξανύσεις καὶ τελέσεις ἐμοί" κοὴ γὰρ 

χρεία «πολλὴ ἦν τῆς ἀπαλλαγῆς τῷ λοιμδ" ἢ νέον, ἢ ἐν περιτελλομέναις 
αὶ ἐπελϑούσαις ὥραις, τοτέςι, γῦν πταύσεις τὸν λοϊμιὸν, ἢ ὕξερον. Δέον 

δ᾽ εἰπέιν νῦν, ΝΈΟΝ εἶπε πρὸς τὸ ΧΡΕΟΣ. ᾿Ελπίδος δὲ τέκνον τὴν 
μαντείαν καλεῖ, διότι τορῶτον ἐλπίξεσιν οἱ ἄνϑρωποι εἰς ̓ Απόλλωνα, ὡς 
φράσειε τί δεῖ ποιεῖν, εἶτα τὰς μαντείας δέχονϊα!Ι. Ἱεκλόμενος καὶ ἔπ:ι- 
καλούμενος πρῶτά σε, ὦ ϑεὰ ᾿Αϑηνᾶ ϑύγατερ τῇ Διὸς, (τὸ δὲ ΚΈ"- 
ΚΛΟΜΕΝΟΣ πρὸς τὸ ΠΑΛΛΩΝ καὶ τὸ ΑΖΟΜΕΝΟΣ ἐξρὶ, διὰ 

μέσα ῥηϑέντος τοῦ ΤΙ ΜΟΙ ΝΕΟΝ μέχρι τ ΦΑΜΑ΄ οἱ πολλοὶ δ᾽ 
ἀγνοῦντες ΚΕΚΛΟΜΈΝΩ, πρὸς τὸ ΤΊ ΜΟΙ γράφεσι.) καὶ τὴν σὴν 
ἀδελφὴν "Αρτεμιν" ἐκ Διὸς γὰρ καὶ αὐτὴ ὡς σύ" τὴν γαιάοχον καὶ τὴν 
συνέχεσαν τήνδε τὴν γῆν, ἥ τις ϑάσσει καὶ κάϑηται εὐκλεᾶ καὶ ἔνδοξον 
ϑρόνον κυκλόεντ᾽ ἀγορᾶς, τϑτέςιν, ἥ τις ἐν ἀγορᾷ ναὸν ἔχει κυκλοτερῆ" 
κοὴ ἑκηβόλον καὶ τοξικὸν Φοοῖθον, κεχλόμενος ἀπὸ κοινδ, ΝΝοεῖτοι δὲ τὸ 
ἈΔΕΛΦΕᾺΑΝ καὶ πρὸς τὸν ᾿Απόλλωνα, εἰ κοὴ τορὸ τῇ εἰπῶν ἐκεῖνον, 
αὐτὴν τοροέϑηκεν. 

ςς12 



388 ΕῈΣ ΟΙΔΙΠΟΥ͂Ν ΤΟΝ ΤΥΡΑΝΝΟΝ. 

171. ὦ ᾿Αϑηνᾷ καὶ ὸ Ἄρτεμι καὶ ᾿ "Απολλον προφάνηνέ μοι ΤΡΙΣΞΟΙ 

ΑΛΕΞΙΜΌΡΟΙ καὶ βοηϑοὶ, εἰ καί ποτε φλόγα πτήμαῖος ἠνύσατε καὶ 
ἐτελέσατε τῇ «πόλει ἐκτοπίαν νὰ -«σοῤῥωτάτην, τῆς πρότερον ἄτης καὶ 

βλάβης ὀρνυμένης κοὴ κινυμένης ὙΠΕΡ, ἤγεν ὑπεράνω, τῆς «πόλεως», 
ἔλϑετε κοὴ νῦν, ὦ τόποι κοὴ ϑεοὶ, εἰς βοήϑειαν. Ἢ πρὸς τὸ ΝΥΝ ςι- 
κῆέον, τὸ δὲ Ὡ ΠΟΠΟΙῚ ἀντὶ τῷ, φεῦ" νόει δὲ κοὶ τὸ ΠΡΟΤΕΡΑΞ 
ΑΤΑΣ ΟΡΝΥΜΕΝΑΣ αἰτιαϊικῶς, οὕτως" φλόγα πήματος, λέγω 
προτέρας ἄτας ὀρνυμένας. Καλῶς δ᾽ εἶπε τὸ ΦΛΟΓΑ- τὰ γὰρ πή- 
μαῖα δίκην φλογὸς, εἰς οὃς ἐπέλϑῃ, καϑίςαϊαι" φέρω γὰρ τοήματ᾽ ἀνά- 
ριϑμα κοὴ πολλά" νοσεῖ δὲ ὁ τρόπας κοὴ ὅλος ςόλος ἐμοὶ, ἤγεν ὁ βίος 

κοὴ ἡ ζωή μ8 μετὰ φορᾶς διέρχεται πσάσης" ςόλον γὰρ ἐνταῦϑα καλεῖ» 
Ἀ ᾽ “ ᾿ ᾿ Ἁ “ »Ὁ Κ»' πο τ Φ᾽ μ᾿ 

τὴν ἐν τῷ βίῳ πορείαν καὶ δίαιταν" οὐδ᾽ ἔνι κοὴ ὑπάρχει ἔγχος καὶ 

δύναμις φροντίδος, ἐν ᾧ ἔγχει ἀλέξεῖαι κοὴ βοηϑήσει τις ἑαυτῷ, τοτέςιν, 
εἰς τοσὅτον ἀπορίας τὰ παρόντα ἡμῖν ἐλήλυϑε τοράγμαϊα, ὥςε φρονῖ]ίδαι 

᾿κοὴ μηχανὴν ἥντινα οὐκ ἔςι ποορίσασϑαι πρὸς ἀπαλλαγήν" οὔτε γὰρ 

αὔξεται καὶ ἀναφύεται ἔκγονα κλυτᾶς χϑονὸς, τϑτέςιν, οὔτε. ἡ γῆ ἀνα- 
δίδωσι σπέρματα κοὴ τὴν ἄλλην πόαν, ὅπερ ἐνδόξε γῆς ἐςίν" οὔτε αἱ 
γυναῖκες ἀνέχεσι καὶ ἀναφέρδσι κοὴ ἐλευϑερᾶνται τῶν ἰηίων καὶ ϑρηνητ' 

τικῶν καμάτων νὰ τοόνων ἐν τόκοις αὶ ἐν γενέσεσι, τϑτέςιν, οὔτε αἱ γυν- 
αἴκες δύνανϊαι τίκτειν κοὴ εἰς φῶς ἄγειν τὰ ἔμθρυα, φϑειρόμενα ἐνϊὸς ὑπὸ 
τοῦ λοιμδ, κοὴ πρὸ τῇ καιρᾶ ἐξιόντα" ἄλλον δ᾽ ἄνθρωπον σὺν ἄλλῳ 
3 ’ κὸν ΔΨ » ’ Ἁ , ᾿Ὶ Α ᾽ ᾿ 
ἀνδρώπῳ ἴδοις ἄν ὄρμενον, ἐλλιμενίϑονϊα κοὶ φερόμενον πρὸς τὴν ἀκτὴν 

-ςε ΄ . ἶ “ -“ ΕἾ -΄ “ Ἁ ’ ΕΣ 

τῷ ἑσπέρδ καὶ σκοτεινᾶ ϑεδ, ἤτοι τὸ “Αδθ, κρέισσον κοὴὶ κάλλιον ἀμαι- 

μακέτα τυρὸς, ἦγεν. ταχύτερον τῇ τῆς ἀςραπῆς τουρὸς, ἅπερ καὶ ἅτε 
ὙΥ ἘΠ ᾿ “ κ᾿ ΄ “ ΄, Ν ΄ μ᾿ 
κοὴ καϑὰ εὐπΊερον ὄρνιν. Ταῦτα δὲ λέγει, ἵνα δηλώσῃ τὸ τἄχος τῶν 

συμβαινόντων τότε ϑανάτων, ὧν ἀνάῤῥυθμος καὶ ἀσύνϊακτος ἣ πόλις 
δλλυῖαι" διὰ τούτων τὰ συνίς.αἴαι. 

180. χΑΤαΙ δὲ πρὸς πέδῳ ϑαναϊηφόρῳ ἀνοίκϊως ΝΗΛΕᾺΑ καὶ ἀνηλεῶς 

γὙρθλαὶ τϑτές:ν, ἐμέο Αι μην τῶν γαςέρων τῶν γυναικῶν τὰ ἔμξρυα, 
πρὶν ἢ Ξυχεῖν τὸ προσήκονῖος τῷ τοκετῷ καιρῷ, ὑπὸ τῇ λοιμῷ ῥϑερός 
μενα ἐν δὲ τούτοις τοῖς ἼΩΙ γενήμασιν αἱ ἄλοχοι; κοὴ αἱ μητέρες 

αὐτῶν σὺν ταύταις, (τῦτο γάρ ἐς! τὸ; αὶ αἱ πολιαὶ μητέρες αὐτῶν") ἐπι- 
ςονάχϑσι κοὴ ϑρηνᾶσιν, ἄλλοϑεν ἄλλαι παρὰ τὴν βώμιον ἀκτὴν, ἤγουν 
παρὰ τοῖς ναοῖς ἐν ϑυσίαις, ἱκϊῆρες νὰ τταρακλήτορες τῶν λυγρῶν πόνων" 

τοτέςιν, αἱ μὲν ἄλοχοι διὰ τὰ ἄωρα γεννήμαῖϊα ἱκεϊεύεσαι, δι αὐτὰς δὲ, 
αἱ μητέρες αὐτῶν. Καλῶς δὲ εἶπε τὸ ΒΩΜΙΟΝ ΑΚΤΑΝ: ὥσπερ 
γὰρ τοῖς ἐν ϑαλάσσῃ κινδυνεύθσιν αἱ ἀκτοὴ σωτήριον, οὕτω καὶ αὐταῖς 

ε ᾿ » “ ἈΝ ’ ᾽ -" 4 , νι ἃ 
οἱ βωμοί" ἐνταῦϑα γὰρ ϑύεσαι, ἀπαλλαγῆνοι εὔχονῖο!. ἹἸΠαιὰν δὲ, ὃς 

ἐςιὶν ὕμνος εἰς ᾿Απόλλωνα, ἐπ᾽ ἀφέσει λοιμδ ἀδόμενος, λάμπει καὶ διὰ 



δ «“.. χονινωνν αἱ ς 
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«τυρσοῦ εἰς ὕψος αἴρεται ἐξ ἡμῶν" καὶ γῆρυς καὶ βοὴ ςονόεσσα καὶ ϑρη- 
νητικὴ ὅμαυλος καὶ συμμιγὴς καὶ ὁμόϑρθς, ὑπὲρ ὧν καὶ ὧντινων, τοῦ 
παιᾶνος καὶ βοῆς, ὦ χρυσέα ϑύγατερ Διὸς ᾿Αϑηνᾷ εὐῶπα καὶ εὐόφϑαλ- 
μος πέμψον ἡμῖν ἀλχὴν καὶ βοήϑειαν, καὶ τὸν μαλερὸν καὶ καυς κὸν 
ἔΑρεα, ἤγεν τὸν λοιμὸν, (εἰκότως δὲ τὸν λοιμὸν ΓΑρει πραρεικἄξει, ὡς 
φϑορᾶς αἴτιον, ὥσπερ ἐκεῖνος") ὃς νῦν φλέγει καὶ καίει με ἄχαλκος 
ἀσπίδων, ἤγεν δίχα ξιφῶν καὶ ἀσπίδων" τούτοις γὰρ ἐπέρχεται Αρης" 
φλέγει με ἀντιάξων καὶ ἐμπίπϊων, ποεριθόητος καὶ μέγας καὶ σφοδρός" 
περιβόητον δὲ τοῦτον καλεῖ, διὰ τὸ καὶ ἐν τούτῳ πολλὰς γενέσϑαι; 

ὥσπερ ἐν “πολέμοις, βοάς" δὸς νωτίσαι καὶ ταλινδρομῆσαι, καὶ ποιή- 

σαῦγαι δράμημα καὶ πορείαν τσαλίσσυῖον καὶ ὀπιδδόρμητον, ΠΑΤΡΑΙΞ 

ΑΠΟΥ͂ΡΟΝ, ἤγεν ἀπὸ τῶν ὅρων ἐλϑόντα τῆς πατρίδος, ἢ ΕἘΠΟΥ͂- 

ΡΟΝ, ἤγεν ἐπϑρίσαντα καὶ ὁρμήσαντα εἴτ᾽ εἰς τὸν μέγαν ϑάλαμον καὶ 
οἶκον τῆς ᾿Αμφιτρίτης, ἤγεν τὸν ὠκεανὸν, εἴτ᾽ εἰς τὸν Θρηΐκιον κλυδῶ-- 
να, τὸν ἀπόξενον ὅρμον. ᾿Ἰςέον δὲ ὅτι ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ Εὐξείνου ὁ Θρᾳ- 
κικός ἐς Βόσπορος" καλεῖται δ᾽ Εὔξεινος κατ᾽ εὐφημισμόν" δηλοῖ δὲ ὴ 
οὗτος, ΑΠΟΞΕΝΟΝ ΟΡΜΟΝ εἰπών" πολλῶν γὰρ φϑορῶν τοῖς ἐκ-- 
πλέεσιν αἴτιος" φησὶ δὲ καὶ Αἰσχύλος" (Προμ. 726.) ᾿ 

᾿Ἐχϑρόξενος ναύτῃσι μητρυιὰ γεῶν. 

Ἔάν τι γὰρ κακὸν ἀφῇ ἣ νὺξ ἐν τῷ τέλει, τοῦτ᾽ ἐφ᾽ ἡμέραν ἔρχεται" 
τὸν καὶ ὅντινα λοιμὸν φϑίσον καὶ ἀφάνισον ὑπὸ τῷ σῷ κεραυνῷ, ὦ Ζεῦ 
ὁ νέμων καὶ ἄρχων καὶ διεξάγων ἐν κράτει καὶ ἐξεσίᾳ τῶν πυρφόρων κα 
καυςικῶν ἀςραπῶν. 

212. ΛΎΚΕΙ᾽ ΑΝΑΞ, ϑέλοιμ᾽ ἂν ἐνδατεϊδδα! κοὴ ὁρμᾶδγαι κατὰ 
τοῦ λοιμοῦ ἀπὸ τῶν χρυσοςρόφων ἀγκυλῶν κοὴ τόξων κοὴ τὰ σὰ ἀδά-- 

μαςαὰ καὶ ἀΐδια βέλη, ποροςαϑέντα ἀρωγὰ, τετέςι πρὸς αὐτὸν πεμ- 
φϑέντα εἰς ἐμὴν βοήϑειαν, καὶ τὰς τουρφόρες καὶ καυςικὰς αἴγλας τῆς 

᾿Αρτέμιδος, ἤτοι τὰ βέλη, σὺν αἷς διχΐσσει καὶ διέρχεται τὰ ὄρη λύ- 

κεια, ἤγουν ἔνϑα οἱ λύκοι διατρίδεσι" κυνηγετικὴ γὰρ ἣ ϑεός" καὶ 
κικλήσκω καὶ ἐπικαλῶμοι τὸν Βάκχον κοὴ Διόνυσον, τὸν ἐπώνυμον τῆσδε 
τῆς γῆς» τὸν εὔϊον, τὸν χρυσομίτραν καὶ τὴν χρυσῆν περικεφαλαίαν 
ἔχοντα; τὸν οἴνοπα: κὶ τὸν κωμαςικὸν, τὸν μονόςφολον, τὸν μόνον μετὰ 
τῶν μαινάδων πορευόμενον, τοελαδϑῆναι καὶ σλησιάσαι φλέγοντα καὶ 
καίοντα ἐν πτεύχῃ καὶ ἐν λαμπάδι ἀγλαῶπι καὶ καυςικῇ, ἐπὶ τὸν ϑεὸν, 
ἤγουν τὸν λοιμὸν, τὸν ἀπότιμον ἐν ϑεοῖς, ἤγεν ὃν μόνον ἐκ ϑεῶν οὐδεὶς 
τῶν ϑεῶν, οὐδεὶς τῶν ἀνδρώπων ἐτίμησε. Καλῶς δὲ εἶπε τὸ ΕἘΠΩ- 

ΝΥ͂ΜΟΝ, ἤτοι Θηδαῖον: ἐκ Θηδῶν γὰρ ὁ Διόνυσος" εἰκότως δὲ καὶ τὰ 
τῆς ᾿Αρτέμιδος τόξα ΑἸΤΙΛΑΣΞΣ καλεῖ" ἀλληγορεῖται γὰρ αὕτη πρὸς 
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τὴν σελήνην" ΠΥΡΦΟΡΟΥ͂Σ δὲ, ἢ διὰ τὸ δίκην τυρὸς τοῖς δεχομένοις 

τὰ βέλη τυγχάνειν, ἢ διότι χρυσὰ ἦν. 
224. τὸ Α Δ᾽ ΑἸΤΕΙ͂Σ πρὸς τὸ ΛΑΒΟΙΣ συναπῖξον, οὕτως" ἃ δ᾽ 

αἰτεῖς λάθοις ἂν, ἀλκὴν καὶ ἀνακούφισιν τῶν κακῶν, εἰ τόδε καὶ τόδε 
ποιήσεις" τετέςιν, ἣ σὴ ξήτησις, λέγω τὸ τὸν φονέα εὑρεθῆναι» τελε- 

σϑήσεται; εἰ ὅσα σαὶ λέγω ποιήσεις. 

228. ΤΟΥ͂ ΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ἐξδέτερόν ἐςτν ἀντὶ τῷ, τῆς πράξεως" 

τὸ δὲ ΟΥ̓ ΓᾺΡ ΑΝ ΜΑΚΡΑΝ κατασκευή ἐς! πρὸς τὸ ΤΑ Μ᾿ ΕΑΝ 

ΘΕΛΔῊΣ ἘΠῊ ΚΛΥΩΝ ΔΕΧΕΞΘΑΙ, καὶ τὰ ἑξῆς" οὐκ ἀληδνῶς 

᾿ δὲ τοῦτο λέγει, ἀλλ᾽ ἵνα ἐντεῦϑεν ἀπατᾷ τὸν ποιήσανϊα ἢ ἀκόσαντα, 
ὁμολογῆσαι τὴν τορᾶξιν. 

280. εὕρηται καὶ ΤΈΛΩ, καὶ ΤΈΛΩΝ. καὶ τὸ μὲν τελῶ διὰ μέσϑ 
εἴποις" εἶ δὲ τελῶν γράφεις, τὸ μὲν ΝΥ͂Ν ΔΕ; οὐκ ἀποδώσεις" πρὸς δὲ 

τὸ ΤΕΛΩΝ ἅπαντα τὸν ἑξῆς χόγον συνάψεις" καὶ γὰρ ὅμοιον, ὡς πρώην 
ἔφαμεν, τῷ" (Αἰ. 687.) ἐγὼ δ᾽ ἐπίςαμαι γὰρ ἀρτίως ὅτι ὅτ᾽ ἐχϑρὸς 

ἤμην. 
240. ΚΕΡΔΟΣ ΤΕΛΩ, ἤγεν πρὸς τῷ χάριν αὐτῷ ἔχειν με, καὶ 

᾿σλείςας ἕξει δωρεὰς τοῦ μάνύμαῖας. 
240. δέον εἰπεῖν, ὡς ὄντος μίασμα, πρὸς τὸ ΤΟΥ͂Δ᾽ ἐποίησε ΜΙΑ- 

ΣΜΑΤΟΣ. ; 
263. τὸ ΓᾺΡ πρὸς τὸ ΟΥ̓ΔΕ; συναπΊέον, εἰ καὶ τὸ ΕἸ διὰ μέσα ἣ 

βία τοῦ μέτρα τεϑῆναι ἠνάγκασεν. : 

269. τὸ ΕΚΕΙΝΩ καὶ τὸ ΓΈΝΟΣ πρὸς τὸ ΚΟΙΝΩΝ ΤΕ ΠΑΙ͂- 

ΔΩΝ συναπΊέον" τὸ δὲ ΚΟΙΝ᾽ ΑΝ πρὸς τὸ ΗΝ ΑΝ ἘΚΠΕΦΥ- 

ΚΟΤΑ᾽ τὸ δὲ ΕἸ πρὸς τὸ ΜῊ ᾿ΔΥΣΤΥΧΗΣΕΝ, οὕτως" ἔχων γένος 

«αἰδων κοινῶν ἐκείνῳ, κοινὰ ἂν ἦν τὰ τέκνα ἐχπεφυκότα ἐχείνθ, εἰ μὴ 
ἐδυςύχησε καὶ ἀπέϑανεν. ᾿Απορᾶσι δ᾽ ἐνταῦϑα πῶς λέγει ΚΟΙΝᾺ» 
εἰ γὰρ ἔξδη ὁ Λάϊος, μόνος ἂν εἶχεν ᾿Ιοκάςην, καὶ οὐδεὶς ἂν αὐτῷ ἔχοι- 
γώνει τῆς τῶν τέκνων σπορᾶς" καὶ φαμὲν, ὡς τὸ μὲν ἀληϑὲς οὕτως ἀπ-- 

αἰτεῖ» λέγει δὲ νῦν Οἰδίπες τὸ ΚΟΙΝΑ, διὰ τὸ τὴν αὐτὴν ἐκείνῳ γυν-- 
αἶκα ἔχειν" ἔςι δ᾽ ὥσπερ παρακεκινδυνευμένον, κοὴ οὐ κατὰ τὴν τρέ- 
πουσαν ἀκολεϑίαν: δέον δ᾽ εἰπεῖν, κοινὰ γὰρ ἂν ἦν, ἀσυνδέτως εἶπε. 
ΚΟΙ͂ΝΑ ΑΝ ΗΝ. 

277. τινὲς μὴ δυνάμενοι τὸ ΘΕΟΥ͂Ξ αι ῦγονν ΘΕΟΙ͂Σ γράφουσι 
«ρὸς τὸ ΕΥ̓ΧΟΜΑΙ: τὸ δέ ἐς! τοιοῦτον" καὶ τοῖς μὴ δρῶσι ταῦϑ᾽ ἃ 

εἴρηκα, λέγω τὸ μήτ᾽ εἰσδέχεδ)αι, κοὴ τὰ ἑξῆς, εὔχομαι μήτ᾽ ἀνιέναι 
ἀναπέμπειν τοὺς ϑεοὺς αὐτοῖς γῆν τιν᾽ ἀροτὸν κοὴ ἠροτριασμένην, τουτ-- 
ἔςι, μὴ εὐοδᾶν τοὺς ϑεοὺς τὰ σπέρματα αὐτοῖς" δέον δὲ οὕτως εἰπεῖν» μὴ 
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ἀνιένοι τοὺς ϑεοὺς αὐτοῖς ἐκ γῆς ἠροϊριασμένης σπέρμαϊα, ΤῊΝ ΑΡΟ- 
ΤΟΝ εἶπεν, ἐπειδήπερ ἡ ἠροϊριασμένη γῇ δεχομένη τὰ σπέρματ᾽ ἀνίησι" 
τὸ δὲ ΤΙΝΑ διὰ τοῦτο πεν; ἵνα δείξῃ, ὡς οὐ μόνον ταύτην τὴν γῆν λέ- 
γει, ἀλλὰ καὶ ττᾶσαν ἣν ἂν οἰκοῖεν. 

287. τὸ ΤΟΔΕ; οὐ πρὸς τὸ ΖΗ͂ΤΗΜΑ συναπῖέῤον, ἀλλὰ πρὸς τὸ- 

ΟΣΤΙΣ, οὕτω" τῇ δὲ τοέμψανῖος Φοίβου τὸ ξήτημα; τὸ περὶ τῇ φόνου, 
ἣν εἰπεῖν ΤΟΔΕ,, ὅςις ἄρα εἴργας αι τὸν φόνον. 

288. ΑΛΛ᾽ ΑΝΑΤΚΑΣΑΙ" ὁ γὰρ Απόλλων εἰ ἐθέλετο, αὐτίκ᾽ ἂν 
ἐδήλϑ τὸν φονέα, καὶ οὐ ξητεῖν ἡμᾶς τοῦτον εἴα. 

200. ΤΑ ΔΕΥΤΕΡ᾽. πρῶτον μὲν καὶ ἐξαίρεῖον ἦν ἐρωϊᾷν ᾿Απόλ- 
λωνα τοερὶ τῶν παρόντων" ἐπεὶ δὲ, ὡς αὐτὸς φὴς, οὐχ οἷόν τε, τὰ δεύ- 
τερα ἐκ τῶνδ᾽, ἅ μοι δοκεῖ, λέγοιμ᾽ ἄν" “τοτέςιν, ἅπερ εἰς βοήϑειαν λό- 
γῶν τὰ δευτερεῖα ᾿Απόλλωνος ἔχειν μοι φαίνετοι, φράσω. 

208. ΤΑ Τ᾽ ΑΛΛΑ ΚΩΦΑ. ἤτοι ὅτι μὲν ἀπέϑανε Λάϊος, ὁμολο-- 
γεῖται" τὰ δὲ ἀδόμενα τοερὶ τῇ ϑανάτα αὐτᾷ, ὅπως γέγονε, μάταϊά 
ἐςι καὶ ἀσύςαϊα" οἱ μὲν γάρ φασιν, ὡς ὑφ᾽ ὁδοιπόρων τέϑνηκεν" οἱ δὲ, 

ὡς ὑπὸ λῃςῶν' ὥςε, τούτων οὕτως ἐχόντων, δεῖ πρυνι ἵνα τἀληϑὲς 

᾿ ἴπῃ. 

802. ΔΕΊΜΑΤΟΣ Τ᾽ ἘΧΕῚ ΜΕΡΟΣ, ἢ ἤγαν εἰ φοδεῖται κα αὶ ὑπο- 
“Ἰεύει ὁ ἰδὼν, μὴ ὕςερον γνωδ)ήσεϊα!" τὸ δὲ ΓῈ; πρὸς τὸ ἘΠΤῚ συν- 

εἰπτέον, οὕτω" ἀλλὰ μὴν ἡ εἴ γέ τι μέρος ἔχει δείμαῖος, καὶ τὰ ἑξῆς. 
304. πῶς ἄνω εἰπὼν ὁ Οἰδίπες ΤῸΝ Δ᾽ ΙΔΟΝΤ᾽ ΟΥ̓ΔΕῚΣ ΟΡΑ, 

γῦν φησὶν, ὦ ΜΗ ἜΤΙ ΔΡΩΝΤΙ ΤΑΡΒΟΣ; καὶ φαμὲν, ὡς τὸν ἴ- 
ΔΟΝΤΑᾺ  ϑεατὴν μόνον, ἀλλὰ καὶ συμπράκιορα γοέϊ. 

806. ΘΕΙ͂ΟΝ καλεῖ τὸν Τειρεσίαν, ὡς τἀφανῆ χιοχέλνα- ὅπερ 
ἐς ϑεῶν. 

808. τὸ μὲν ΔΙΔΑΚΤΑ σρὸς τὸ ΧΘΟΝΟΣΤΙΒΗ ἔ ἔχει τὴν δύνα:- 
μιν τὰ γὰρ γήϊνα (τῦὅτο γάρ ἐςξι τ ΧΘΟΝΟΣΤΙΒΗ) γνώσει κοὴ 
διδαχῇ ὑποπίπτει" τὸ δ᾽᾿ ΑΡΡΗΤΑ, πρὸς τὸ ΟΥ̓́ΡΑΝΙΑ. οὐδεὶς γὰρ 

οἷδε τὰ ἐν οὐρανῷ, τολὴν τῶν ἐν αὐτῷ κατοικούντων ϑεῶν, καὶ ὅσοι τῶν 
ἀνϑρώπων ἐκ τότων ἐπιπνεόμενοι μανϊεύονται" ἔς: δὲ τὸ σχῆμα χιαςόν. 

324. ἘΝΘΑ ΜΗ ΤΕΛΗ. ἤγεν ἔνϑα τὸ φρονεῖν μὴ λυσιτελεῖ» 
εἴρηται δὲ ἐκ μεταφορᾶς τῶν φόροις ὑποκειμένων, οὗς εἴ τις τῶν φορείων 
ἐξέλοι, λυσιτελέ!" λέγει δὲ τῶτο ὁ Τειρεσίας δι᾿ ἑαυτὸν ογετλιάζων ὡς 
ἀναγκαζόμενος ὑπὸ τῇ Οἰδίποδος λέγειν τὸν αἴτιον τῷ λοιμδ' δέδιε γὰρ 
μή τι καχὸν παρ᾽ αὐτᾶ τῇ Οἰδίποδος λάθῃ, ἐλέγχων αὐτὸν ὡς αἴτιον. 

332. οὕτως ἔδει εἰπεῖν, νῦν σιωπῶ, ἵνα μὴ δόξω καὶ αὐτὸς ἄκαιρος" 
ὁρῶ γὰρ ὶ τὸ σὸν φώνημα ἐδέ σοι ἐρχόμενον πρὸς καιρόν" νῦν δὲ προ- 
ὑπέϑηκε τὴν κατασκευὴν, ἐφ᾽ ἧς νοεῖται ἔξωϑεν τὸ, ναὶ σιωκῶ, ὅπερ ἔχει 
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32 Θ᾽ ΕἿΣ ΟΙΔΙΠΟΥ͂Ν ΤῸΝ ΤΥΡΑΝΝΟΝ. 

τὴν δύναμιν πρὸς τὸ ὩΣ ΟΥ̓Ν ΜΗΔ’ ΕἘΤῺ ΤΑΥ͂ΤΟΝ ΠΑΘΩ- τὸ. 
δὲ ΣΟΙ εἰς τὸ ΠΡῸΣ ΚΑΙΡΟΝ συναπίέον. 

337. ΜΗ ΤΑ Σ᾽ ΕἘΚΦΗΝΩ, ΚΑΚΑ, ἤγεν φανερώσω" λάμβανε 
δὲ καὶ πρὸς τὸ ΤΑ ΜΑ τὸ ΕΚΦΗΝΩ, κατὰ συνεκδοχὴν, πλὴν ἐκεῖ μὲν 

χωρὶς τὸ ΚΑΚᾺ ἐρές, ὅτως" ἐγὼ δ᾽ ὡς ἂν εἴπω, ἀ μή ποτ᾽ ἐκφήνω τὰ 
5 Α » 4 Δ “ Ἀν - , 4 Ρ ,ὔ 5 , 

ἐμῶν, ἤγξδν οὐ ποτε Ὁ νοῶ περὶ τῶν παρόντων εἴπω, μήπως ἐκφήνω τὰ - 
᾿ τς δλ Ν Ν .) , 

σὰ κακᾶ, ἤγδν τὴν σὴν ἀνομίαν. 

840. μὴ λάβδης ἕτερον ΟΥ̓ ἔξωϑεν εἰς τὸ ΕΓ, Τ᾽ ἘΜΑΥ͂ΤΟΝ,. 
ὥσπερ τινές φασιν, ἀλλ᾽ οὕτω λέγει" ἐγὼ γὰρ ἐμαυϊὸν ἡὶ σὲ ἐκ ἀλγυ-- 
νῶ" εἰ γὰρ ἐϑελήσω τὸ τῇ λοιμᾷ αἴτιον λέγειν, αὐτός τε δόξω ϑρασὺς, 
βασιλέα ἐλέγχων, καὶ ἴσως ἂν καὶ κακόν τι λάξω, σύ τ᾽ αὖ λυπηϑήσῃ, 
τῶν παρόντων ἀποφανεὶς αἴτιος. 

842. σύναπϊε τὸ ΟΥ̓Κ πρὸς τὸ ΕΞΈΡΕΙΣ. τὸ δ᾽ ΟΡΓΑΝΈΤΙΑΣ 
ΦΥΣΙΝ ΠΕΤΡΟΥ͂ ἀντὶ τῷ, κινήσειας οὐ μόνον ἐμὲ, ἀλλὰ καὶ πέτραν, 
εἰς ὀργήν" λέϊει δὲ τᾶτο, ἐπειδὴ εἶπεν αὐτὸν κάκιςον. Τὸ δὲ ΑΤΕΛΕΥ- 
ΤΗΤΟΣ, ἀντὶ τῶ, μὴ τέλος τοῖς ζητεμένοις διδές. 

8345. ΟΡΓῊΝ ΕΜΈΜΨΩ, ἢ ἣν ἔχω πρὸς τὰ παρόντα, μὴ βελό- 
μένος λέγειν ὅϑεν παύσονται, ἢ εἰς ἣν ἐγὼ ἄλλες κινῶ, ὃ καὶ κρεϊτἼον" 
διὸ καὶ ἐπάγει" οὐκ οἶδας τὴν συνναίεσάν σοι ὀργὴν, ἡ χρησάμενος εἶπας 
ἐμοὶ, ΚΑΚΩ͂Ν ΚΑΚΙΣΤΕ. 

8340. μὴ λάξῃς εἰς τὸ Α ἔξωϑεν τὴν διά" ἀλλ᾽ ὥσπερ φαμὲν, ὑθρίϑω 
σε ὕδριν, οὕτω καὶ ἀτιμάξω σε τόδε. 

858. ΩΣ ΟΡΓΗΣ ΕΧΩ, ἤγεν ὡς δυνατὸς ὀργίζεδϑαι, ἐδὲν ἐκείνων 
παρήσω, ἅπερ ξυμδάλλω ἱκανὰ εἶναι πρὸς κόλασίν σοι, 

858. ΑΛΗΘΈΣ τοῦτο οὕτως ἐΐποις" ἀληϑές ἐςιν ὃ λέγεις, ὅτι 
ἔφης ἂν εἶναι! τὸ ἔργον ἐμοῦ" εἶτα συνδεδεμένως τὸν ἑξῆς λόγον ὀφείλων 
ἐκφέρειν, ὁ δὲ ἀσυνδέτως ἐπήγαγε λέγων" ἐννέπω ὶ λέγω ἐμμένειν καὶ. 
ὑπάρχειν σὲ τῷ κηρύγματι καὶ τῷ ὀνείδει τῷ τῷ φόνου, ᾧπερ καὶ ᾧτινι 

προσεῖπας ἐμμένειν, δηλονότι ἐμέ" ἤγουν λέγω ὅτι σὺ ὑπάρχεις ὁ φο- 
γεὺς, οὐκ ἐγὼ; ὡς σὺ εἶπες, καὶ ἀπὸ τῆς νῦν ἡμέρας λέγω μήτε τούσδε 

τοὺς παρεςῶτας τροσαυδᾷν καὶ περοσφωνεῖν ὶ ὁμιλεῖν σοι; ὡς ὄντι καὶ 
ὑπάρχοντι μιάςορι ἀνοσίω τῆσδε τῆς γῆς» ἤγεν ὡς μιάναντι ἀνοσίως 
τήνδε τὴν γῆν. 

868. ΚΑΤ ΠΟΥ͂. ἥϊεν πῷ φυγὼν ἐχ ἕνεκα τότε δώσεις ἐμοὶ ΤΗΣ 
860. ΟΥ̓Κ ΩΣΤΕ Τ᾽ ΕἸΠΕΙ͂Ν. ἤγεν οὐ προτρέπω σε, ὥς᾽ εἰπεῖν 

ὅπερ λέγεις γνωςὸν καὶ νοέμενον, ἤγεν ἵνα τῶτο σαφέςερον εἴπῃς, ὥς ε 

γοηϑῆναι., ἐπεὶ τάλαι τῶτο νενόηκα" ἀλλ᾽ ὡς αὖϑις καὶ πάλιν φράσαι" 
οὕτω δ᾽ ὀφείλων εἰπεῖν κατὰ ἀκολεϑίαν τῇ λόγε, ὁ δὲ ἑτέρως τὴν σύν" 
ταξιν ἔτρεψεν, ΑΛΛ’ ΑΥ̓ΘΙΣ ΦΡΑΣΟΝ εἰπών. 
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..370. δέον εἰπεῖν, ὃν ξητεῖς, πτρὸς τὸ ΑΝΔΡΟΣ ἐπήνεγκεν ΟΥ̓ ΖΗ- 
ΤΕΙ͂Σ. 

372. ἢ τὸ ΔΗ͂ΤΑ ἐρωτηματικόν ἐς! διὰ μέσα τεϑὲν, οὕτω" τί δῆτα 
εἴπω κοὴ ἄλλο, ἵνα ὀργίξῃ πλέον ; ἣ τὸ μὲν ΔΗ͂ΤΑ ἀργὸν, τὸ δὲ ΤΙ 
ἀόριρον, ἵνα καὶ ἐρωτηματικὸς ἦ κοὴ ἀποφαντικὸς ὁ ἡ λόγος, ὥσπερ 
κἀκεῖ. 

378. τὸ ΟΣῸΝ πρὸς τὸ νοόμενον ἔξωϑεν ἐπὶ, οὐ πρὸς τὸ ΧΡΗ- 

ΖΕΙ͂Σ. εἰ γὰρ ἣν οὕτω, τὸ ὅσων μέγα ἐγράφετ᾽ ἄν. 
378. δέον εἰπεῖν ΣΟΥ͂ πρὸς τὸ ΠΛΗΝ, πρὸς τὴν ὄπιδδεν ἔξωϑεν. 

νοϑμένην εἰς τὸ ἘΠΣΤῚ δοτικὴν ἐπήνεγχε τὸ ΞΟΙ. 

382. ΜΙᾺΣ ΤΡΕΦΗ͂ ΠΡῸΣ ΝΎΚΤΟΣΣ. τοῦτο λέγει, ὅτι ἣ τύ- 

φλωσις σώξει σὲ, καὶ ἐδεὲὶς βόέλεται βλάψαι σὲ, κατοικίίξων τᾶ. πσάϑους- 

Καλεῖ δὲ τὴν τύφλωσιν, νύκϊα, διὰ τὸ σκοτεινόν" ΜΤΑΙΣ δὲ λέγει, διὰ 
τὴν συνέχειαν, καὶ τὸ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχειν, νὰ μηδέποτε λήγειν. Ἢ ὅτως, 
ἡ κατέχϑεσα τύφλωσις ἀρκεῖ σοι πρὸς τιμωρίαν, ὡς μηδ᾽ ἂν ἄλλης δεῖ- 
ὅδωι κολάσεως" κρεῖϊτῖον δὲ τὸ πρῶτον. 

388. ΚΑΙ ΤΈΧΝΗ ΤΕΧΝΗΣ. ἤγον φρόνησις καὶ σοφία κρείτ- 
τῶν οὖσα τῆς τῶν ἄλλων φρονήσεως" λέγει δὲ τὴν αὑτοῦ" οὐδεὶς γάρ᾽ 
τὼ τῶν τόϑ᾽ “Εἰλλήνων οὕτω τεϑαύμαςαι, ὥσπερ αὐτὸς τὰ Σφιγγὺς εὗ-, 
ρὼν αἰνίγματα. 

306. ΑΓΎΡΤΗΝ, ἤγεν τὸν περὶ τὰς ἀγυιὰς βαίνοντα, ἤγεν χυ- 
δΐον, ἵν οὕτως εἴπω, καὶ τῆς φαυλοτάτης τυγχάνοντα μοίρας, ὃν ττᾶς 
τις ἄγει κὰ φέρει ῥᾷον διὰ τὸ τῆς τύχης ταπεινόν. 

403. ΗΝ ΟΥ̓́Τ᾽ ΑΠ’ ΟΙΩΝΩΝ. ἤγεν τρϑν ἐμὴ ἀφῖχϑαι, ἐδεί- 
χης οὐ γινώσκων τινὰ μαντείαν, οὔτ᾽ ἀπὸ ὀρνέων, οὔτ᾽ ἀπὸ ϑεῶν τινός" 

ὅτω τὸ ΕΧΩΝ ΓΝΩΤΟΝ τινὰ μρασείᾳν νόει. 
405. Ο ΜΗΔῈΝ ΕἸΔΩΣΞ: τοῦτο ἢ ταπεινοφρονῶν Οἰδίπες ΩΝ 

ἢ ὁ μηδὲν εἰδὼς, ἀντὶ τῷ, ὁ μηδὲν ττώποτε τοερὶ τῶν τῆς Σφιγγὸς αἰ- 
γιγμάτων ἀκόσας, ἢ ὁ μηδὲν εἰδὼς περὶ τῶν μελλόντων, καϑὰ σύ γε 

κομπάξεις τῇ μαντικῇ. 

410. ΑΓΗΛΑΤΗΣΕΙ͂Ν, ἤγον ὡς ἄγος ἐξελαϑήσεδγαι τῆς πόλεως 
σαρ᾽ ἐμοῦ" ἢ ἀντὶ τᾶ, ἄρξειν, νόει" ἀγηλατῶ γὰρ, τὸ ἄγω καὶ φέρω καὶ 
ἐξεσιάξω λαόν" ὅπερ εἰ εἴποις, κατ᾽ εἰρωνείαν καὶ γέλωτα ἔςαι ὁ λόγος; 
οὕτω" δοκεῖς μοι ἡ σὺ καὶ ὁ συνϑεὶς ταῦτα Κρέων κλαίων ἀγηλατήσειν 
ὶὶ δεσπόσειν τῆς χώρας" ἤγεν ἧς ἐπιδυμᾶτε ἀρχῆς, πολλῶν πληγῶν ἂν 

αἰτία ὑμῖν ἐξ ἐμοῦ γένοιτο" κρεῖϊτῖον δέ ἐςι τὸ ΑΓΗΛΑΤΗΣΕΙ͂Ν, ἀντὶ 

τῇ, ὡς ἄγος ἐλαϑῆναι, διὰ τὸ ἐπιφερόμενον. 

426. ἰςέον ὅτι τὸ ΠΟΤῈ εἶπε, διὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς Οἰδίποδος ἀπέλα- 

σιν παρὰ Λαΐε καὶ ̓ Ιοκάςης, ὅτε γεννηϑέντα αὐτὸν εἰς Κιιϑαιρῶνα ἐξέ-: 
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ϑηήκαν πρὸς ἀπώλειαν" τὸ δ᾽ ΕΛΑ, ἐπειδὴ τῶν γονέων ἐκείνθ, αὶ νῦν ἥ 
ἀρὰ τοῦτον διώκει, ἣν ἠράσαντο αὐτὸν ἐφϑάρϑαι" λέγει οὖν τὴν ἀρὰν 
ἀμφιπλῆγα, ὡς ἐξ ἀμφοτέρων τὸ τε πσατρὸς ἢ τῆς μητρὸς γεγονυΐαν" 
δεινόπεν δὲ, διὰ τὸ κακῶς ἐπέρχεδγαι πρὸς οὃς ἂν πεμφϑῇ. Τὸ δὲ 

ΠΟΙ͂ΟΣ ΟΥ̓Κ ΕΞΤΑΙ ΛΙΜΗ͂Ν καὶ ΠΟΙΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝ τοῦτο 

βούλεται, ὅτι εἰ τῆς σσαρανομίας τῆς σῆς αἴδγησιν λάθοις, οὐδεὶς τόπος 
ἔςοι ἀνήκοος τῇ κατὰ σὴ δράματος" σύμφωνος γὰρ κοὴὶ ὁ Κιϑαιρὼν καὶ 

συνάδων τῷ ἡμετέρῳ λόγῳ" ἃ γὰρ ἐγὼ νῦν σε σᾷἃ λέγω, ταῦτα οὗτος 
βυδκώσε; ἐπειδὰν ἀποφανῇ, ὡς κατ᾽ ἀρχὰς ὑπὸ τῶν “γονέων εἰς αὐτὸν 
ἐξετέϑης. 

4831. ΑΝΟΡΜΟΝ, ἤγον κακολιμένιςον, εἰς ὃν οὐδεὶς ὥρμισεν" οὐ- 
δεὶς γὰρ τῇ μητρὶ συνῆλϑεν ἢ σύ, 

438, Α Σ᾽ ἘΞΙΣΩΣΕΙ, τοῦτο λέγει; ὅτι ἣ τῆς ἀνομίας τῆς σῆς 

αἴδϑησις σὲ ὁμοιώσει σοί τε καὶ τοῖς σοῖς τέκνοις" σοὶ μὲν, ὅτι υἱὸς ὧν 
Ε] “κι Ὁ ᾿ ’ ἃ 2. “ δι.. ἢ ᾿ ͵ , - 
Ἰοκάςης τῇ ἀληϑείᾳ,, ἀνὴρ αὐτῆς ἀνίσως καὶ παρανόμως γέγονας" αὕτη͵ 

οὖν σε ἣ ἀνισότης εἰς ἰσότητα τότε ἄξει" αὶ ὥσπερ τῇ ἀληϑείᾳ υἱὸς τυγ- 

χάνεις, οὕτω καὶ τότε τοῖς πᾶσιν ἐπιδειχϑήσῃ" τοῖς δὲ τέκνοις. ὅτι τού-- 

τῶν ὧν γῦν δοκεῖς «πσατὴρ, ἀδελφὸς ὧν φανήσῃ, ἐξ ἧς αὐτὰ ἐγέννησας» 
ἐξ αὐτῆς τὸ αὐτὸς γεννηϑείς. ᾿ 

446. ΗΔ’ ἩΜΕΡΑ. ἥγεν ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ ἡ ἀποφανῇ ᾿Ιοκάςης 
ὧν, ἢ ἀπολέσεις τὸς ὀφθαλμὸς, καὶ τἄλλα πείσῃ. 

450. ΑΥ̓ΤΗ ΤῈ. ὄγεν αὕτη ἡ εὐδοκίμησις, ἤγδν τὸ τὰ αἰνίγματα 

αβφηνίξειν διολέσει σέ" εἰ γὰρ μὴ τὰ τῆς Φιγγὺς εὗρες αἰνίγματα, ἐκ 
ἂν εἰς τόδε τύχης ἀφίκϑ. 

451. τὸ ἘΞΈΣΞΣΩΣΑ διπλῶς νοηϊέον" εἰ ἐξέσωσα τὴν πόλιν ἀπὸ τῆς ᾿ 
ΣφΦιγγὺς, οὔ μοι μέλει τῆς ἐμῆς σωτηρίας" ἢ εἰ ἐξέσωσα τὴν πόλιν ἀπὸ 

τ νῦν ἐπικειμένα λοιμϑ, οὔ μοι φροντὶς, εἰ αὐτὸς ἀπολοίμην. 
453. ΩΣ ΠΑΡΩΝ ΤΑ Γ᾽ ΕΜΠΟΔΩΝ, τοῦτο οὕτω λέγε, ὅτι 

ὀχλεῖς ἡμῖν τὰ ὑπάρχονϊα ἐμποδὼν καὶ ἐμπόδιον, τετές, παρὼν εἰς ὄχλον 
καὶ ταραχὴν εἰσάγεις ἡμᾶς, ὰὶ ἐμποδίξεις τὸ τποροκείμιενον δά τνν Εὕ- 
ρῆται δὲ καὶ ΣΥ͂ Γ᾽ ΕἘΜΠΟΔΩΝ. 

468.ὄ ΤΩΝ ΕἸΣΩ.. τῦτο διπλῶς γοητέον" ἢ ἐλθὼν εἴσω τῷ οἶκθ, ὰ 

χκαϑ᾽ ἡσυχίαν “γενόμενος" ἢ ἰὼν εἴσω, ἀντὶ τοῦ, εἰς αὐτὸν γεγονὼς, καὶ 
συνάξας τὸν νᾶν. 

4172. ἐπειδήπερ ὁ ὃ Παρνασὸς ἐν Δελφοῖς, ἐν δὲ τότῳ τὸ τοῦ ᾿Απόλ- 
ιλωνός ἐς! μαντεῖον, διὰ τοῦτο ΔΕΛΦΙΣ ΠΕΤΡΑ λέγει; ἀντὶ τοῦ, ὃ 

᾿Απόλλων ἐν Παρνεισῷ οἰκῶν. Ἰςέον δὲ ὅτι ὡς ὁ Χορὸς πρὸς τὸς Τει- 

ρεσία λόγες ἀηδῶς διάκειτοι, τῷ δ᾽ Οἰδίποδι βοηϑεῖ, διὰ τῦτο καὶ ἀπο- 
ρημαϊικῶς τὸν λόϊον ἐκφέρει, τίς ἐςτν ὃν λέϊει ᾿Απόλλων τελέσαι τὸ ἔρίον. 
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480. ΑΝΑΠΛΑΚΗΤΟΙ χρὴ γράφειν, ἵν᾽ ἡ τὸ μέτρον ἁρμόξον τῷ 
τῆς ἀντιςροφῆς κώλῳ" εὕρηται γὰρ ἔν τινι τῶν τσαλαιῶν οὕτω βιβλίων. 
Δεινὰς δὲ Κῆρας λέγει, τὰ δύο ἀνομήματα, ἃ Τειρεσίας ἔφη κατ᾽ Οἰδί-᾿ 
ποδος" λέγω δὴ τὴν τῆς μητρὸς συνέλευσιν, αὶ τὸν τῇ πατρὸς φόνον. Τὸ 
δὲ ΑΜ’ ἘΠΟΝΤΑΙ ἀντὶ τῷ, σὺν ᾿Απόλλωνι ἔρχονταρ οὐχ ὅτι δ᾽ Α- 
πόλλων οὕτως ἐθέσπισεν". ἐκεῖνος γὰρ ἐξελεῖν τὸ μίασμα μόνον τῆς χώ- 
αὖ εἶπεν" ἀλλὰ διὰ τῶτο ἅμα αὐτῷ ταύτας ἔπεϑαι λέγει, διὼ τὸ ἼΩ- 
ρεσίαν ταύτας ἐχφῆναι ἐπὶ τῇ τῇ ᾿Απόλλωνος μαντείᾳ. 

408. ΟΥ̓́ΤΕ; ΔΟΚΟΥ͂ΝΤ᾽ . οὔτ᾽ ἀρέσκοντά μοι, οὔτ᾽ ἀποφάσκονϊα, 
αὶ ἀπόφασιν καὶ ἀπιςίαν δεχόμενα" ἤγεν μὴ οἷά τε ἀπις εἴδγαι, διὰ τὸ 
μάντιν εἶναι τὸν εἰπόντα. 

407. ἀπορήσειεν ἄν τις, διὰ τί οἱ δύο διαζευχτικοὶ σύνδεσμοι, τὸ Ἡ 
ΛΑΒΔΑΚΊΙΔΑΙ͂Σ καὶ τὸ Η Τῷ ΠΟΛΥΒΟΥ͂ κεῖνται, δέον ὅτως εἰπεῖν, 

τί γὰρ Λαξδακίδαις αὶ τῷ Πολύβου νεῖκος ἐκεῖτο" καὶ φαμὲν ὅτι τοῦτο 
δύνανται οὗτοι οἱ σύνδεσμοι δηλῶν, ὡς οὔτε τῷ Λαΐῳ διαφορά τις ἦν ἀπὸ 
τοῦ Οἰδίποδος, οὔτε τῷ Οἰδίποδι ἀπὸ τῇ Λαΐϑ. 

504. ἱστέον ὅτι διότι μὲν τὸ ἐπίκερος δοτικῇ συντάσσεται, τὸ μὲν 
ΛΑΒΔΑΚΊΔΑΙΣ «πρὸς τὸ ΕΠΙΚΟΥ͂ΡΟΣ εἶπεν" ἡ δὲ γενικὴν τὸ 
ΑΔΗΛΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ, «πρὸς τὸ ὄνομ᾽ ἐςὶ τὸ ΕΠΙΚΟΥ͂ΡΟΣ. .ἐπί- 

κϑρος γὰρ τῷ δεῖν, τῶν κακῶν φαμέν. 
516. πἰριαθὸν ἦν ἐνταῦϑα τὸ ἘΠ’ ΑΥ̓ΤΩ, διὸ καὶ ἐξεθλήϑη σσαρ᾽ 

ἐμ8" οὐ γὰρ ἦν ἴσον τὸ χῶλον πρὸς τὸ τῆς ςροφῆς. 
524. ΠΡῸΣ Γ᾽ ΕΜΟΥ. εὕρηται ΠΡῸΣ Τ᾽ ἘΜΟΥ͂, ὅπερ οὐκ 

ἔξιν ἕτερον ἀλλ᾽ ἢ, τορὸς ἐμοῦ τι" ὥσπερ γὰρ φαμὲν, τῶν τις ἀνϑρώ- 
πων, τὸ τὶς διὰ μέσου τιϑέντες, οὕτω καὶ τῶτο" ὅτι δ᾽ ἔς: τὶ, ὺ οὐ σύν- 
δεσμος τὲ, ὥς φασί τινες, μαρτυρεῖ τὸ ΦΈΡΟΝ. 

684. ΤΟΥ͂Σ ΛΟΓΟΥ͂Σ, οὗς περὶ τῶν παρόντων λέγει" ὡς γὰρ ὃ 
Οἰδίπες ἔφη, οἱ τῇ Τειρεσία λόγοι, οὃς κατ᾽ αὐτὸν ἔφη, τορὸς ψεῦδος 
συνἸέϑειντοι, καὶ ἐκ ἐν ἀληϑείᾳ λελεγμένοι εἰσίν. 

686. ἘΞ ΟΜΜΑΤΩ͂Ν. ἤγεν ἀπὸ ἀνϑρώπε σώφρονος, καὶ ὑγιεῖς 
φρένας ἔχονῖος" ἢ ἀπ᾽ ἀκριβῶς συνειδήσεως ἢ καϑεςηκυίας γνώμης" εἰ- 
κότως δ᾽ εἶπε τὸ ΕΞ ΟΜΜΑΤΩΝ ΟΡΘΩΝ’ οἱ γὰρ σώφρονες καϑε- 
ςηχὸς ἔχεσι τὸ ὄμμα" οἱ δὲ μαινόμενοι, πταραϊετραμμένον. 

530. ἴσως ἄν τις ἐνταῦϑ᾽ ἐλϑὼν κακίσειε τὴν δευτέραν ἔννοιαν, ἣν 
τορώην ἔφαμεν εἰς τὸ ΚΑΙ ΤΑΥΤ᾽ΙΩΝ ΕἸΞΩ ΛΟΓΙΖΟΥ. ἐλέγο-- 
μὲν γὰρ τὸ ΕΓΣΩ, ἐντὸς τῶν οἴκων ἐλϑὼν, ἢ εἰς ἑαυϊὸν καὶ καϑ᾽ ἧσυ- 
χίαν γενόμενος" ἀμφότερα οὖν ταῦτ᾽ ἔχεται λόγε, ἡὶ οὐδὲν κωλύει; τὸ 
δεύτερον μὴ εἶναι ἄριςον, εἰ καὶ νῦν ὁ Χορός φησιν, ΑὙΤΟΙΣ Δ’ ΟΔ’ 
ΔΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩ, ΠΕΡΑ᾿ ὁ γὰρ ἡσυχίας δεόμενος ἐντὸς οἷ- 
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κα, ἢ εἰς ἐρυμίαε χωρεῖ" ὥςε οἱ φεϊρασόμενοι ἡμᾶς αἰτιᾶσϑαι, σφᾶς 

αὐτοὺς εἰς αἰτίαν ἐμθδαλοῦσιν, οὐκ εἰδότες ὡς δεῖ τὰ πράγματα Σ 
ξεσϑαι. : , 

δδ8. ΜΑΝΘΑΝΕΙ͂Ν Δ᾽ ἘΓῺ, ΚΑΚΟΣ. ἤγουν κακὸν ὙΘΡΩΙ 
τὸ ἀπὸ σὃ τι μανϑάνειν" μὴ λάθῃς δὲ εἰς τὸ ΣΟΥ͂ ἔξωϑεν τὸ ἀπὸ, εἰ τὸ 
ἡμεῖς ἐν τῇ συντάξει, χάριν σαφηνείας, εἰρήκαμεν" ὥσπερ γάρ φαμεν, 
κακϑ ἀνδρὸς ἡγϑμιοι τῦτο, καὶ πάλιν, βαρδάρε τὴν ὕδριν ἩΝΟΌΗ ὅτω 
δ» μϑιϑά να σοῦ τόδε. 

600. εἰκότως εἶπε τὸ ΠΑΛΑΙ͂ΟΙ πρὸς τὸ ΜΑΚΡΟΙ͂. οἱ γὰρ μακροὶ 

χρόνοι Νὴ παλαιοί εἰσιν. 

578. ΤΌΞΟΝ. ἀλλὰ τοσὅτον γᾶν οἶδγα, ἡὶὺὶ λέγοις ἂν αὐτὸ, εἰ κα-τ 
λῶς φρονεῖς" ἢ; εἰ καὶ ἐκεῖνο μὴ οἶδας, ἀλλὰ ΤῸ ΞῸΝ γἰνμραην ες εἰ 

καλῶς ρϑνεῖξι 

580. τὸ ΤΑΙ πρὸς τὸ ΔΙΑΦΘΟΡΑΞ νὸς συνάπῆεσιν, "ὃ ὅτως" ἐκ 

ἄν ποτε εἶπε τὰς διαφϑορὰς τῷ Λαΐα ἐμάς" σὺ δ᾽ ἐκείνες ἐάσας, τὸ 
ΤΑΣ πρὸς τὸ ΕΜΑΣ, ὥσπερ συντέϑεϊαι, σύναπῖε, οὕτως" ἐκ ἄν ποτ᾽ 

εἶπε τὰς ἐμὰς ὡς αὐτὸς οἴεται διαφϑορὰς τῷ Λαΐδ᾽ πρὸς γὰρ τὴν ἐκείνα 

ὑπόληψιν ΤᾺΣ ΕἘΜΑΣ ὡρισμένως εἶπε, κὰὶ οὐ πρὸς τὴν οἰκείαν" εὑρήσ εἰς. 

δ᾽ ὅμοιον τὴ προϊὼν, ὅταν λέγῃ, (670.) Τὸν ἐναγῆ φίλον ποτὲ ἐν αἰτίᾳ 
σὺν ἀφανεῖ λόγῳ" ἐκεῖ γὰρ τὸ ΕΝΑΓῊ «ρὸς τὴν τοῦ Οἰδίποδος ὑπό-: 
ληψιν κεῖται!" τὸ δὲ τᾶν". εἰ μὴ μετὰ σοῦ ἐδολεύσαῖϊο, οὐκ ἄν ποτέ με 

φονέα Λαΐε εἶπεν. 

582. εἰ μὲν φονέα σὲ τῷ Λαΐε ἐκεῖνός φησιν, αὐτὸς οἶσϑα" ἐγὼ δὲ 
«“αρὰ σοῦ βουλοίμην ἂν μαϑεῖν, ὥσπερ καὶ σὺ παρ᾽ ἐμ νῦν. 

585. γαμεῖ τις ἀμεταξάτως, ἀντὶ τῷ, γάμον ἔχει; τεῖέςι, συνημ,-᾿ 

μένος ἐςὶ γυναικὶ, ὡς ἐν τῷ" (Μητροδώρου ἐπιγρ.) οὐ γαμέεις, ζῇς ἔτ᾽ 

ἐλαφρότερον" κοὴ ψαμα τις τῷδ μεταθατικῶς, ἀντὶ τῷ εἰς γάμον 

λαμβάνει, ἢ λαθὼν ἔχει, καϑ᾿ ὃ λέγεται ἐνταῦϑα τὸ ΤΉΜΑΣ Ε- 

ΧΕΙ͂Σ. ᾽ 

588. μὴ λάξῃς εἰς τὸ ἐμοῦ ἔξωϑεν τὸ ἀπὸ, ἀλλ᾽ ὅνπερ ἄνω ἔφαμεν 

λόγον εἰς τὸ ΜΑΝΘΑΝΕΙ͂Ν Δ᾽ ΕΓΩ ΚΑΚΟΣ ΣΟΥ, ὁ ταὐτὸ ἐς 

κἀνταῦϑα' «τάντα γὰρ λαμδάνει ἐμοῦ, τουτέςιν ἡμέτερα ὄντα ἈΝ 

δέχεται. 
501. ἡϑορδς Ῥαίνομαι κακὸς φίλος, ἘΣ Διδοίῷ ΣΑΥΤΩ 

ΛΟΓῸΝ, ἤγεν σκέψιν καὶ νηί δίνας κρίσιν, ὩΣ ἘΤῺ, δηλούόγν 
ἐμαυτῷ δίδωμι" ἤγεν σκέψοι, ὡς ἐγὼ σκόπϊομάμ 

502. ΣΚΕΨΑΙ ΔΕ. λόγισαι δὲ. κοὶ τοῦτο μεμδρςι εἰ πηλήδοι 

τινὰ, εἰ τὰ αὐτὰ ἕξει κράτη, προκρῖναι ἂν μᾶλλον ἄρχειν σὺν φόδῳ, 

ἢ ἄρχειν δηλονότι ὑπνώτίοντα ἀφόδως. Τὸ ΑΝ πρὸς τὸ ΕΛΕΣΘΑΙ. 
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ἀδϑεια, κοὴ οὐ πρὸς τὸ ΔΟΚΕΙ͂Σ, ὥς τινές φασι; δοκῇς ΠΡΑΣΤΑ 
διὰ τοῦ ἡ. ᾿ 

504. εἰκότως εἶπε τὸ ΕΥ̓ΔΟΝΤΑ, καὶ οὐ διαλέγοντα" ὁ γὰρ ἀμε- 
εΕἰμνως ζῶν, πρὸς ὕπνον ἐγείρετοι" τὸ δὲ ΕἸ ΤΑ Τ᾽ ΑΥ̓Θ᾽ ΕΞΈ 
ΚΡΑΤΗ «ρὸς τὸ ΦΟΒΟΙΣῚ συναπΊέον". τὸ ἃ Η ΑΤΡΕΣΤΟΝ ΕΥ- 

ΔΟΝΤᾺ διὰ μέσε. 
5090. ΑΚΩΝ ΕΔΡΩΝ. τοῦτο λέγει; ἐπαδὴ ἡ ἀρχὴ αὶ παρὰ τὸ 

δίκαιον τὸς αὐτὴν ἔχοντας ἀναγκάξει ποολιτεύεδγαι. 
600. ἡ σύνταξις" πτῶς οὖν ἣ τυραννὶς χοὴ ἣ βασιλεία ἔφυ καὶ ὑπάρπ 

χει ὅχον ἐμοὶ ἡδίων καὶ ἡδυτέρα ἀρχῆς κοὴ δυναςείας ἀλύπου, ἐφ᾽ ἧς 

γῦν εἰμί ; 
603. ὩΣΤ᾽ ΑΛΛΑ ΧΡΗΖΕΙ͂Ν. ἡ γὰρ ἀρχὴ καλὸν μέν ἐςιν, ἀλ- 

λὰ τιαρακεχινδυνευμένον καὶ ὕποπῖον' ἣ δ᾽ ἐμὴ, καλὸν τερισπόδαςον" 
ἰςέον δὲ, ὅτι τὸ χρήζω οὐ μόνον γενικῇ, ἀλλὰ καὶ αἰτιατικῇ συντάσσεϊοι" 
αὶ ὅτε μὲν γενικῇ συντάσσεϊοι, φυσικὴν ἔχει τὴν σύνταξιν" χρήζω γὰρ, 
τὸ χρείαν τινὸς ἔχω" ὅτε δὲ αἰτιατικῇ, τρὸς τὸ σημαινόμενον" οὗ“ γάρ. 
τις ἔχει χρείαν, ϑέλων αὐτὸ ἔχει χρείαν. 

604. ΠΑΣΞῚ ΧΑΙΡΩ. ἀντὶ τῇ πᾶσιν ἀνϑρώποις τεληροφορὅμαι νὰ 
ϑαῤῥῶ, καὶ εἰς οὐδένα ὑποψίαν ἔχω" ὃ τυραννίδος ἔξω καϑέςηκεν" ἐκείνη 

γὰρ καὶ συγγενέσι αὐτοῖς νὰ φίλοις ἀπις εἰ ἢ τὸ ΠΑΞῚ ΧΑΙΡΩ, ἀντὶ 

τϑ, τᾶσι πράγμασιν ἥδομαι» ὦ ἐδεμία φροντὶς καὶ μέριμνα ποερὶ οὐδε-- 

γός ἐς! μοι, ἀμδλεῖαν ποιᾶσα ἥδρνήν: 

606. ἡ σύνταξις" ἔνι γὰρ κοὴ ὑπάρχει αὐτοῖς ἅπανϑ᾽ ἃ βούλονται 
ἐγταῦϑα, ἤγουν ἐν ἐμοὶ, τὸ τυχν τούτων τετές:!, λογίξονται δὲ ἐμοῦ 
πάντων, ὧν χρήξεσι καὶ δέοντοή σου, τεύξεδ)αι". δέον δ᾽ εἰπέϊν. οὕτως, 
τὸ γὰρ τυχέϊν ἁπάντων ἐνταῦϑ᾽ αὐτοῖς ἔνι, ὁ δὲ ΑΠΑΝΤΑᾺ εἶπε πρὸς 
τὸ ἘΝΙ" τὸ δὲ ΤΥΧΕΙΝ ἔξωθεν συντάσσει, τὸ τυχεῖν τούτων. δη- 
λονότι. 

611. ἣ σύνταξις: ΚΑΙ ΤΟΥ͂ΤΟ ΜῈΝ [ΩΝ καὶ ἐλϑὼν ΠΎΘΩΔΕ 

καὶ εἰς τὴν Πυϑίαν, ΠΕΥΘΟΥ͂ καὶ μάνϑανε ΤᾺ ΧΡΗΞΣΘΕΝΤΑ καὶ τὰ 
μαντευϑέντα σοι, ἘΛΕΙ͂ΧΟΝ καὶ δοκιμασίαν ΤΏΝΔΕ,, ΕἸ ΣΑΦΩ͂Σ 
καὶ ἀληϑῶς ΗΓΓΕΙ͂ΛΑ ΣΟῚ ταῦϑ᾽ ἃ ἔφην σοι" οὕτω καὶ τὸ ἘΛΕΚ:. 
ΧΟΝ λέγε, καὶ μὴ λάβῃς ἔζωϑεν τὸ εἰς" ἀλλ᾽ ὥσπερ φαμὲν, μανϑάνω 
τὸν διδάσκαλον τοερὶ ἐμὲ εὔνουν, ὅτω κοὴ τᾶτο, μάνϑανε τὰ χρηδ)έντα 

ἔλεγχον τῶνδε. 

618. ἐὰν εὕρῃς Μ' κοινῇ τι τι βαλευσάμενον “ερὶ τότε Τειρεσίᾳ Το 

ΤΕΡΑΣΚΟΠ καὶ τῷ τὰ τέρατα καὶ σημεῖα τῆς μαντείας σκοπᾶντι καὶ 
σαφηνίξοντι, κόλασόν με. 

θ15. ΤΗ Τ᾿ ΕΜΗ ΚΑΙ ΣΗ. τῦτο λέγει; καὶ τῇ ἐμοὶ τοροσηκούσῃ, 
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ἤγον ἣν ἄξιός εἶμι σαϑεῖν, κακὸς φανείς αὶ τῇ σοι ποροσηχόσῃ, ἤγουν 
ἣν ἄξιον βασιλέα πποιεῖδγο! κατὰ τῶν ἐπιδεδελευκότων αὐτῷ" ἢ ἣν καὶ 
ἐγὼ κατ᾽ ἐμαυϊῶ, αὶ αὐτὸς ψηφίσαιο κατ᾽ ἐμοῦ. 

624. ΕΥ̓ΛΑΒΟΥΜΕΝΩ, ΠΕΣΕΙ͂Ν, ἤγεν φοβομένῳ σοι σεσέϊν 
τῆς ἀρχῆς καλῶς ἔλεξε Κρέων, ὡς ἐκ ἐκ τῦ εὐθπέως δίκαιον καταψηφί- 

ῥεῦγαι!, οὃς ἂν κατὰ σᾷ ὑπονοήσῃς, ἀλλὰ τπορῶτον ἐξετάξειν πανὶ! τρόπῳ 
ταερὶ αὐτῶν, καὶ καταδίκος αὐτὸς εὑρόντα, τότε κολάξειν" οἱ γὰρ ταχεῖς 
φρονεῖν, ἤγεν οἱ ταχέως ὶ μὴ μετὰ σκέψεως ποιᾶντές τι, οὐκ ἀσφα- 
λεῖς, ἀλλ᾽ ἀδέθαιοι, καὶ πορὸς κίνδυνον ἔδ᾽ ὅτε ποίπῖθσιν" ἰςέον δὲ ὅτι ἢ 

μερικὸν τὸ ΕΥ̓ΛΑΒΟΥΜΕΝΩ, νοεῖ διὰ τὸν Οἰδίποδα, ἢ καϑόλθ διὰ 
πάντα φοβούμενον. 

630. τὸ Ἡ,, εἰ μὲν καϑ' ὑποςιγμὴν ἐρέις τὸ ἑξῆς, ἀντὶ τοῦ ὄντως 

ἄρα νοήσεις" εἰ δὲ κατὰ ἀποφαντικὴν ἐρώτησιν τὸ ἑξῆς εἴποις, ἀντὶ τοῦ 
διαζευκικοῦ οὐδ μοῦ νοήσεις, ςίξων καὶ ἐν ἀμφοτέροις εἰς τὸ ΧΡΗ- 
ΖΕΙ͂: ἰςέον δὲ ὅτι πσοτὲ μὲν καιϑ᾿ ὑποςιγμὴν τὴν᾿ πέσυ υϑδμῶω; 
ὡς τὸ, (Αἰ. 75. ) 

Οὐ σὶγ᾽ ἀνέξῃ, μηδὲ δειλίαν ἀρεῖς 
Καὶ τὸ, (Αἰ, 81.) 

Μεμγνόε ἄνδρα περιφανῶς ὀκνεῖς ἰδεῖν 5 
ΠΠυτὲ δὲ κατ᾽ μεμα ογνμν ὡς τὸ, ΤΑΝ 107.) 

Πρὶν ἄν τι δράσῃς, ἤ τι κερδανεῖς σσλέον. 

688. ἐγὼ μὲν οὐ κακός εἰμι" ἘΠ ΔῈ ΞΎΝΙΗΣ ΜΗΔΕΝ, ἤϊεν εἰ 
ψευδῶς τῶτο νοεῖς, τί λοιπόν ; πρὸς ὃ Οἰδίπες ἀ ἀδόχρινενα ΑΡΚΤΕΟΝ 

Γ᾽ ΟΜΩΣ, καὶ ς εἰ οὕτως ἔχει" τουτές:, αὶ εἰ οὕτως ἔχεις, ὅμως ἀρκῖέον 

κὰ κυριευτέον ἐμοί σου" -τρὸς ὃ τάλιν ὁ Κρέων, ΟΥ̓́ΤΟΙ ΚΑΚΩ͂Σ ἄρ- 

ξεις, ἐμοῦ ΑΡΧΟΝΤΌΣ, ὥσπερ καὶ σὺ, ὅπερ ἀπιϑὲς δοκοῦν εἰς ϑυμὸν 
ἐξάγει Οἰδίποδα. 

642. ΚΑΜΟΙ ΠΟΔΕΩΣ. τῶτο διπλῶς νοητέον" ἢ καὶ ἐμοὶ μέτες 
τῆς πόλεως, ἤγεν τῦ βοᾷν Ὦ ΠΌΛΙΣ ΠΟΛΙΣ, ὥσπερ σοί" ἢ κἀμοὶ 
μέτεςι τῆς πόλεως, ἀντὶ τᾶ, οὐ τῶν ἰδιωτῶν εἷς εἰμὴ, ἀλλὰ τῶν τὰ με: 
γάλα δυναμένων, ὥς: οὐχ ἧτῖον ἐμοὶ ἢ σοὶ ὑπακούσεται. 

653. ψεύδεται Κρέων ἐνταῦϑα. Οἰδίπες γὰρ ἄνω εἶπεν ἀποκῖεῖναι 

αὐτὸν, νὰ οὐκ ἐξελάσαι τῆς χώρας. 
659. ΤΌΝΔ᾽ ΟΡΚΟΝ, ἤγεν ὃν αὐτὸς ὥμοσε" λέγει δὲ τῶτο, διότι 

τορόσϑεν εἶπε τὸ ΜΗ ΝΥ͂Ν ΟΝΑΙΜΗΝ, καὶ τὸ ΔΡΑΙΟΣ ΟΛΟΙ- 
ΜΗΝ. ῖ 

674. ΠΑΝΤΩΝ ΘΕΩΝ «ρόμαχον λέγει τὸν Ἥλιον ὥσπερ ἰόντα 
τὸν οὐρανὸν, ἔνϑ᾽ οὗτοί εἰσι, τ ὥσπερ φύλακος τάξιν ἔχοντα" εἰ δὲ τὸ 
τορῶτον τὸ ΘΕΟΝ μικρογραφήσεις, ὥσπερ τὸ δεύτερον, ἐχ τταραλλήλε 

δον ν΄. σν νς...-᾿ 



ΤΥ ΡΥ ΤΥ ῪῪΕβΚΠΠ συ σ-ο-- ῃΨ μ ν᾽ ἐ Ἄ 

᾿ Ὧ Τὴ ᾿ 

ἀπο υ,. ὠὰ ν νὼ ἡ ιν. "ας 

ΕΙΣ ΟἸΔΙΠΟΥ͂Ν ΤΟΝ ΤΎΡΑΝΝΟΝ. 809 

εἴποις ἄν, καὶ τὸ ΠΑΝΤΩΝ ἀντὶ τοῦ ἀνθρώπων νοήσεις, ᾿Ομνύει δ᾽ ὁ 

δυρὺρ τὸν Ἥλιον, ὡς ἔφορον “σάντων τῶν ἀνγδρῴπίδηνν αὶ τῶν κρυπῶν 
γνωςὴν κα ἐκράντορα. ΑΘΕῸΟΣ, ΑΦΙΛΟΣ" ἤγεν φιρότερον ὑπὸ τῶν 
ϑεῶν τιμωρηδεὶς, καὶ ᾿ ὑπὸ τῶν φίλων μισηϑεὶς λίαν" τῶτο γάρ ἐς! τὺ, ὅτι 
ὕςερον ἀπολοίμην" ἣ τὸ ΑΘΕΟΣ, ΑΦΙΛΟΣ ἀντὶ τϑ, ἀσεβὴς, καὶ μὴ 
τοερὶ τὲς φίλες εὐγνώμων. 

688.ὄ ΤᾺ ΠΡῸΣ ΣΦΩ͂ΙΝ, τὰ πσαρ᾽ ὑμῶν" ἤγεν ἵνα μὴ κορυφω- 
ϑείη ἡ τῆς πόλεως δυςυχία, τὰ ὑμέτερα προσλαθᾶσα κακὰ, τρονοού- 

μένος ἐγὼ τὴν ἱκετείαν ταύτην ἀνήνεγκά σοι" γράφειν δὲ χρὴ ΚΑΚΑ 
ΠΡΟΣΨΑΥΣΕΙ, ἵν᾽ ἢ τὸ κῶλον ὅμοιον τῷ τῆς ἀντιςροφῆς. 

688. ΣΤΥΓΝΟΣ ΜΕΝ. ἤγεν σκυϑρωπός τις τυγχάνεις, εἴκων τὴ 
ὑποτασσόμενός τινι, ὅταν δεήσηταί σα ἣν ἔχεις ὀργὴν παῦσα! ΑἹ ΔΕ; 
ΤΟΙΑΥ͂ΤΑΙ ΦΥΣΕΙ͂Σ" ἤγεν ὁ ὄχων ἄνϑρωπος τοιαύτην φύσιν, αὐτὸς 

ἑαυτὸν μισεῖ, καὶ οὐ δύνατοι φέρειν, ὅτι τοιδτός ἐςι. Τὸ δὲ ΔΙΚΑΤΩΣΞ 

εἶπε, διότι δίκαιόν ἐς τοὺς κακὸς μὴ μόνον ὑπὸ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ κχοὴ 
ὑφ᾽ ἑαυτῶν μισεδ)οι. 

603. ΔΕΝΩΤΟΣ, ἤ ἤγον ἀναιδϑήτα τῶν ἐμῶν, ἃ ὰ ἑτερὸν ἣ προσῆκεν 
ὑπολαμβάνοντορ" ἰφέον δὲ ὅτι τὸ ἄγνως καὶ ἀντὶ τῇ μὴ ἀμ πμμήννϑοινι 
εὕρηται; καὶ ἀντὶ τῇ μὴ γιγνώσκων. 

606. ΜΑΘΟΥ͂ΣΑ.. ἤγεν ἐπειδὴ τὸ συμβεβηκὸς ἔγνων ὅ ὅπερ ἐ, 
ποιήσω τοῦτο καὶ κομίσω δηλαδή" ἔγνων γὰρ τίς ἐςὶν ἡ κατέχεσ᾽ αὐτὸς 
τύχη; ἤγεν ἣ μάχη. ΔΟΚΗΣΙΣ ΑΓΝΩΣ" τῦτο καὶ εἰς τὸν Οἰδίποδα 
ἡ εἰς τὸν ἹΚρέοντα νόει" εἰς μὲν τὸν Οἰδίποδα, διὰ τὰς τῇ Τειρεσίβ ἐπ᾽ 

αὐτῷ μαντείας, ἃς οὐκ ἀληϑεῖς ὁ Χορὸς ἐνόμιξεν" εἰς δὲ τὸν Κρέοντα, 

διὰ τὴν ἐξ Οἰδίποδος πρὸς αὐτὸν τῶτον ψευδῆ ὑπόληψιν, ὡς ὑποδάλ- 

λοντὰ κατ᾽ αὐτῷ τὸν μάντιν τοιαῦται λέγειν" τὸ δὲ ΔΑΠΤΕῈΙ ΔΕ ΚΑΙ 
ΤΟ ΜΗ ἾΔΙΚΟΝ τᾶτο λέγει; ὅτι οὐ μόνον ματαία ὑπόληψις αὐτὲς 
λυπέϊ, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ὸ ἄδικός ἐ ἐςιν. 

709. ΑΔΙΣ καὶ αὐτάρκως φαίνεται ὁ ὁ λόζ; ἐμοὶ μένειν αὐτοῦ καὶ ἐκεῖ; 
ἔγϑα ᾿ὶ ὅπϑ ἔληξε, «τροπονειμένης ὰ «ροπαογόσης ὑπὸ τὸ λοιμιὃ τῆς 

γῆς» τετέςιν ἐπειδήπερ ἡ γῆ δυςυχεῖ, πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει τὸν νοῦν μϑ, 
οὐκ ἐᾷ ἀναξαίνειν τὰ τούτοις συμθάντα" ἀρκεῖ γὰρ ὅτι λεχϑέντα τέ- 
παντα» καὶ οὐ δᾷ αὖϑις λέγειν. 

706. ΟΡΑΣ Ν᾿’ ἩΚΈΤΕ, τοῦτο Οἰδίπους λέγει πρὸς τὸν Χορὸν, 
ὅτι οὐκ ἐδούλετο διηγεῖδϑαι ἸἸΙοκάςῃ τὴν διαροράν" δόξαν γὰρ ἐντεῦϑεν 
τσαρίφη, ὅτι καταγιγνώσκων Οἰδίποδος, ὡς ἀδίκως ὀργιδ)έντος Ἰραδιοι. 

λέγειν οὐκ ἤϑελεν, 

717. μὴ λάξῃς εἰς τὸ ΟΥΟΥ͂ ἔξωϑεν τὸ ἕνεκα, ἀλλὰ πρὸς τὸ ΜΗ- 
ΝΙΝ ἐς!ν, 
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724. τὸ ΜῈΝ ΟΥ̓͂Ν ἀντὶ τῇ δέ" νοεῖται δὲ ἀπὸ τότο, ὅτι οὐ λέγει 
αὐτὸς, εἰσπέμψας δέ" εἰ μὲν οὖν ςίξεις τὸ ΤῸ Γ᾽ ΕΤΞ ΕΔΥΤΟΝ, οὕ- 
τως ἐρεῖς" ἐπεὶ ἐλευϑεροῖ τᾶν τὸ ςόμα τούτα τῷ λόγου, τῇ λέγειν ὅτι 
ἐγὼ φονεύς εἰμι Λαΐε, ΤῸ Τ᾽ ἘΠΕ ἙΒΑΥΤΟΝ, ἤγεν ὅσον τὸ καϑ' 
αὑτόν" αὐτὸς γὰρ περὶ τότϑ καϑάπαξ σιγᾷ" εἰ δ᾽ ὁμοῦ τὸ ΠΑΝ ἐρεῖς 

ΣΤΟΜΑ σρὸς τὸ ΤῸ Γ᾽ ΕἸΣ ΕΑΥΤΟΝ, ἔςαι οὕτως" ἐπε τό Υ εἰς 

ἑαυτὸν, ἤγουν τὸ οἰκεῖον τσοᾶν ςόμα ἐλευϑεροῖ καὶ ἀφίςησι τούτου τοῦ 
λόγου. ᾿ 

780. ἀπορητέον πτῶς ἄνω (731.) μὴ τὰς Ψῃ τούτων μαντείας 
᾿Απόλλωνα ϑεσπίσαι φάσκουσα Ἰοκάςη, ἀλλὰ τοὺς ὑπηρέτας αὐτοῦ, 

νῦν φησιν ἐνταῦϑα ΟΥ̓́Τ᾽ ΑΠΟΛΛΩΝ ΗΝΥΣΕ" καὶ φαμὲν, ὅτι τοῦτο 
λέγει, οὐκ ἐναντιθβμένη τῷ λόγῳ αὑτῆς, ἀλλὰ κατὰ τὴν τῶν ἄλλων 
ὑπόληψιν. , 

761. ΧΝΟΑΖΩΝ, ἀνϑῶν, γέρυ ὑπὸ χνοὸς μόραν με ἔχων 

τὴν Μαῤκλᾷν αἱ γὰρ περὶ αὑτὰς δεξάμενοι »»» τρίχες, ὅτε λευκαΐ 

εἰσιν, ὅτε μέλαιναι, ἀλλ᾽ εἶδος ἕ ἕτερον μεταξὺ τούτων ἐκφαίνεσιν. 

766. ΒΛΕΠΩΝ. γονὴ μόραν μήπως οὐ τυφλὸς, ἀλλὰ βλέπων ἢ 

ἀληϑεύων ὁ μάντις Ἶ, παρ᾽ ὅσον ὃ τὴν ἀλήϑειαν λέγων, βλέπει" ὃ δὲ ἐς 

Ψευδή, τυφλώτλων ἐς. 

785. ἘΦΙΈΣΞΑΙ, δνέδλν; ἐπιϑυμᾶρ' αὰὶ γενικῇ γὰρ καὶ αἰτιατικῇ 
ηὐεῤογύλι τὸ ἐρίεμαι, ὥσπερ καὶ τὸ ἐπιϑυμῶ. 

790. ἢ πρὸς τὸ ΣΤΕΡΗΘΗΣ ὑπόςιξον, οὕτως" καὶ οὐ μὴ ςεῤηϑῇς 
ὧν δητεῖς, βεβῶτος ἐμᾷ ἐς τοσᾶτον ἐλπίδων, ἤγον τοσαύτην ἐλπίδα 
ἔχοντος, ὥςε τὸν ἀγρότην μόνον ἰδεῖν, καὶ πσαρ᾽ ἐκείνα ἀκᾶσοαΐ τι" καϊὰ 

πάντα γὰρ τὰ ἄλλα ἀπήλπισα" ἢ πρὸς τὸ ἙΛΠΙΔΩΝ οὕτως" ἐμοῦ 
βεδῶτος, ἤγουν ϑῶντος, οὐ μὴ σερηϑῇς τῶν ἐλπίδων ἐς τοστον, ἤγουν 

ἅπερ ἐλπίξεις μωϑεῖν παρ᾽ ἐμοῦ, οὐ μὴ ἀποτύχῃς τούτων ἐς τουϑῦνη 
ὥςε μὴ μαϑεῖν αὐτά" κρξιτῖον δ᾽ ἐςὶ τὸ τορῶτον" μαρτύριον δὲ, πορροϊὼν 
γὰρ λέγει" (855.) 

Καὶ μὴν τοσοῦτόν ἐς ί μοι τῆς ἐλπίδος, 

Τὸν ἄνδρα τὸν βοτῆρα τποροσμεῖνοι μόνον. 

814. ΑΣΤΡΟΙΣ,.. «π“αροιμία ἐπὶ τῶν μακρὰν ὁδὸν καὶ ἔρημον πορευο- 
μένων" οἱ γὰρ φεύγοντες ἀειφυγίαν, τοῖς ἄς ροις ἐσημειᾶντο τὴν ἑαυτῶν 
πατρίδα. 

828. ΔΙΠΛΟΙ͂Ξ ΚΕΝΤΡΟΙΣΙ. τῦτο διπλῶς γοητέον, ἢ δύο πλὴ- 
γαῖς, ἢ μάςιγι δύο κέντρα ἐχύσῃ" τὸ δὲ ἘΤΊΣΕΝ ἀντὶ τᾶ, ἀπέδωκε, 

“παρ᾽ ὅσον οἱ κολαζόμενοι διὰ τινὰ ποροὐπάρξασαν ὑπ᾽ αὐτῶν αἰτίαν, 
δίκας τῆς ἁμαρτίας ἀποδιδόασιν ὀφειλομένας. 

8386. ῷ ΜΗ ΞΕΝΩ͂Ν. ἤγϑν ᾧ τινι οὐκ ἔςιν ἐκδεδομέγον δέχ εὐϑαῇ 
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τινα, ἐμὲ δηλονότι, ἐν τοῖς δόμοις, οὔτε Τῶν ἀςῶν οὔτε τῶν ξένων" ἔς! 

δὲ ἡ τοιαύτη δοτικὴ τὸ Ὁ. ἢ σρὸς τὸ ἘΞΕΣΤΙ, ἢ πρὸς τὸ ΠΡΟΣΦΩ- 
ΝΕΙ͂Ν: ὥσπερ γάρ Ῥαβεν, μετέχον νὰ ἐχρώμην τῆς δόξης, οὐ πρὸς τὸ 

ἐχρώμην, δε ἐςὶ σύνεγγυς, οὔσης, τῆς Ὑ Δ Άης; ἀλλὰ μὴ γι τὸ μετεῖ- 
χον, διὰ μέσα ὄντος τῇ ἐχρώμην" οὕτω αὶ τῶτο τὸ Ὁ πρὸς τὸ ΠΡΟΣ - 

ΦΩΝΕΙ͂Ν ἔχει τὴν δύναμιν" τὸ δὲ ΤΑΔΕ, καὶ ΤΑΣΔ᾽ ΑΡΑΙ͂Ξ ταυτόν 

ἐξιν" αἱ γὰρ ἀραὶ, ἃς ἡράσατο τῷ Λαΐα ππῆς οὐκ ἄλλο τι ἦσαν, ἢ μὴ 

τροσδέχεδϑαι αὐτὸν τὲς πολίτας, ΕΣ ἐνὶ φουμοθιρ τὸ οὔτις ἄλλος ἦν 

ὃ προς ιϑεὶς ἐπ᾽ ἐμαυτῷ ταῦτα, ἢ ἐγὼ ὃ τἄσδε τὰς ἀρὰς προς ιϑεὶς, 

χατὰ συνεκδοχὴν λαμβανομένα τῇ ΠΡΟΣΤΙΘΕΙ͂Σ. 
848.. ΑΝΌΡΘΟΙΗ ΛΟΙΓῸΝ, ἤγεν ἔξω αἰτίας ϑήσει" τὸ γὰρ 

ἈΝΟΡΘΟΙΗ ΛΟΓῸΝ οὐχ ἕτερόν ἐςιν, ἀλλ᾽ ἢ χειμένην αὶ μὴ οὖσαν 

τὴν ὑπὲρ ἐκείνε ἀπολογίαν ἀνορϑώσει, καὶ δείξει δέ ὧν ἀπολογήσεται. 
852. ΚΉΛΙΔΑ ΣΥΜΦΟΡΑΣ, ἀντιςρόφως, ἀντὶ τῇ συμφορὰν, 

ἤγεν συντυχίαν, κηλίδος, ἤγεν μολυσμᾶ. 
866. ἘΤΞ ἩΜΑ͂Σ γράφε, μὴ ΕἸΣ ΕΜ)" οὐ γὰρ ἁρμόξει οὕτως 

τῷ μέτρῳ" εἰ δὲ τοληϑυντικὸν ἀντὶ τῷ ἑνικᾷ τέϑειται, οὐδὲν ἀπεικός" 
πολλὰ γὰρ εὑρίσκεται ὅμοιοι. 

870. ΚΑ ΚΤΡΕΠΟΙ͂ΤΟ. τὸ ἐκτρέπεδαι κυρίως ἐπὶ ὁδοῦ λόγεται 

ὅταν τὴν, ἣν βαδίξει τις, ὁδὸν καταλιπὼν, ἑτέραν βαδίσῃ, ὶ ἀπὸ τούτα 

ἁπλῶς ἐπὶ τῶν ἀπὸ τινὸς εἴς τι φϑήμρύρῥῥν νῷ 

876. ΩΣΤ᾽ ΟΥ̓ΧΙ ΜΑΝΤΕΊΙ͂ΑΞ. ὥςε ἕνεκα τῆς μαντείας τοῦ 

᾿Απόλλωνος, οὔτε βλέψαιμι ἂν τῇδε καὶ ἐνταῦϑα, ὅτι ὑπὸ τοῦ πταιδὸς 
ἀπόλωλε" τπρόσϑεν γὰρ ὁ παῖς ἀπηνέχϑη τοῦ ζῇν οὔτε τῇδε καὶ ἐν- 

ταῦϑα ὕστερον, ὅτι ὑπὸ σοῦ ποεφόνευτοι" ὑπὸ τοῦ πραιδὸς γὰρ ὁ ̓ Απόλ- 
λῶν ἐθϑέσπισε" ταῦτα δὲ λέγει ἀποροῦσα τοερὶ τοῦ φόνου, πτῶς ἄρα καὶ 
γέγονεν. 

882. καταγινῴσκων ὃ Χορὸς τῆς Ἰοχάςης, ὡς μὴ δεχομένης τὰς τοῦ 

᾿Απόλλωνος μαντείας, φησίν. "Ἔμοι φέροντι τὴν ΕΥ̓́ΞΕΠΤΟΝ Α- 
ΓΝΕΙ͂ΑΝ, ἤτοι τὸ ττάνσεπῖον σέβας τῶν λόγων καὶ τῶν ἔργων «“άν- 
των, τουτέςιν, ἐμοὶ σεθδομένω τὸν λόγον καὶ τὰ ἔργα, εἴϑε ξυνείη καὶ 
συνυπάρχοι μοῖρα καὶ εὐτυχία" εἰπὼν δ᾽ ἀορίςως τὸ ΛΟΓΩΝ καὶ τὸ 

ΕΡΓΩΝ, νῦν ὁρίξετοαι λέγων ΩΝ ΠΡΟΚΕΙΝΤΑΙ ΝΟΜΟΙ μεγάλοι 
τεκνωϑθέντες κοὴ γεννηθέντες διὰ τὴν οὐρανίαν αἰϑέρα, ἤγεν ἐξ οὐρανοῦ" 

δείκνυσι δ᾽ ἐντεῦϑεν, ὅτι ΛΟΓῺΝ καὶ ἘΡΓΩΝ λέγει τῶν ϑείων, ὧν ἡ 
τιμὴ ἐξ οὐρανοῦ νενομοϑέτηται, ὧντινων νόμων μόνος ὁ Ὄλυμπος «πατήρ 
ἐςιν" ἔς: δὲ ὅμοιον τῷ ΟΥ̓ΡΑΝΙΑΝ ΔΙ ΑἸΘΕΡΑ ΤΕΚΝΩΘΕΝ - 

ΤΈΣ: οὐδ᾽ ἔτικτε, οὐδ᾽ ἐξεῦρεν αὐτοὺς τοὺς νόμους ἣ ϑνητὴ φύσις τῶν 
ἀνϑρώπων, οὐδὲ κατακοιμίσει καὶ καταδαλξ αὐτοὺς, κοὴ ἀφανίσει λή- 

Ὁ 4 
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ϑη" τουῖέςιν, ἐπεὶ οἱ ἄνϑρωποι οὐχ εὗρον τοὺς περὶ τῆς τιμῆς τῶν ϑεῶν 

νόμους, ἀλλ᾽ οὐρανόϑεν ἦλθον ἡμῖν, οὐδ᾽ ὑπὸ λήϑης ἀνθρώπων ἂν καῖα- 
σθεσϑεῖεν: ΜΕΓᾺΣΞΣ ΕΝ ΤΟΥΤΟΙ͂Ξ ΘΕΟΣ ὑπάρχει ἡ ἀλήϑεια, 

ΟΥ̓ΔῈ ΓΗΡΑΣΚΕΙῚ, τεῖέςιν, ὡς ἀληϑεῖς ὄντες οἱ νόμοι ἀεὶ ἔσοντοι τὼ 
οὐκ ἀφανισϑήσονται" ἰςέον δὲ, ὅτι τινὲς ὠγνοῦντες, ΟΥ̓ΡΑΝΙΑΣ ΑἹ- 
ΘΕΡΟΣ λέγϑεσι, διὰ τὸ ΔΙΑ. τὸ δ᾽ ἔςιν ὅμοιον τῷ τσαρ᾿ Αἰούλῳ". 
(Ἐπὶ. ἐ. Θ. 211.) ἱππικῶν τ᾽ ἀΐπνων πηδαλίων διὰ ςόμα" ἔφαμεν δ᾽ 

ἐκεῖ τὸν περὶ τότ λόγον. 
802. ὙΒΡΙΞ ΦΥΤΕΎΕΙ. ἤγον ὑπεροψία ποιεῖ τύραννον, τουτέ- 

ςιν, ἣ ὑπεροψία κακοὺς καὶ ἀνόμες (τοιοῦτοι γὰρ οἱ τύραννοι") ἐργά- 
ζεῖαι τοὺς αὐτὴν ἔχοντας, ὥςε καὶ ᾿Ἰοκάςη ἐξ ὑπεροψίας τὸν ᾿Απόλλωνος 
ἠτίμασε λόγον" ἐὰν ὑπερπλησϑῇ ἣ ὕθρις μάτην πολλῶν, ἃ οὐκ ἔς!ν 
ἐπίκαιρα τ πρέποντα, μηδὲ συμφέροντα τῷ αὐτὴν ἔχονῖι, εἰς ἀκροϊάτην 
ἀπότομον κοὴ τραχεῖαν εἰσαναδῶσα, ἤγουν εἰς ἄκρον κακίας ἐλάσασα 

ὰ κορυφωδσα, ἀνώρϑβσε ὰ ὥρμησε κοὴ τοέπῖωκεν εἰς ἀνάγκην, ὉΘΙῚ κα 
ὅπου οὐ χρῆται ποοδὶ χρησίμῳ" τατέςιν, ὑδριςοὴ κοὴ ἄνομοι, ὁποία ἣ 

᾿Ἰοκάςη, αὐξηϑέντες εἰς ἄκρον ἔπειϊα εἰς τὴν τοιαύτην ἀνάγχην τοίπῖεσιν, 

ὡς δυςυχῶς κοὴ ἀδέως τὸν αἰῶνα διάγειν" εἴρηται δ᾽ ἐκ μεταφορᾶς τῶν 

ἐκ κρημνοῦ τποιπἸόντων κοὴ συντριβόντων τοὺς «τόδας, ὡς μὴ δύνασϑαι 
πορεύεδγοι. ΤΟ ΚΑΛΩΣ Δ᾽ ΕΧΟΝ ΠΟΛΕῚ ΠΑΛΑΙΣΜΑ, ἤτοι 

τὴν περὶ τῶν συμφερόντων τῇ πόλει ἔρευναν, ΑἸΤΟΥ͂ΜΑΙ ΘΕΟΝ, 

ἤτοι τὸν ᾿Απόλλω, ΜΗ͂ ΛΥ͂ΣΑΙ, ἀλλ᾽ ἀεὶ ποιξιόϑοι, καϑάπερ κοὴ νῦν 
ἐπὶ τῷ τῇ Λαΐβ φόνῳ: ΟΥ̓ ΛΗΞΩ,, καὶ πταύσομοι ΠΟΤῈ; ἔχων τὸν 

ϑεὸν ΠΡΟΞΤΑΤΗΝ καὶ ἀντιλήπϊορα. ᾿Ιρέον δὲ ὅτι εἰς τὸ Α ΜΗ 

ἘΠΙΚΑΙ͂ΡΑ, τὸ Α αὶ μὲν πρὸς τὸ ὕδριν νοήσεις, μακχρόν ἐςιν" οὕτω 
γὰρ κοὴ τὸ τῆς «τροφῆς ἀπαιτεῖ κῶλον" εἰ δὲ πρὸς τὰ ἑξῆς, βραχύ" οὐ 
κωλύει δὲ καὶ βραχὺ εἶνοι, ἐπεὶ τὸ κῶλον ἰαμθικόν ἐςιν" ἔτι ἰφέον ὅτι 

δἰ καὶ τὸ ΚΑΛΩΣ ἐν πολλόϊς μακρὸν εὕρητα!ς. ἔν γε μὴν τῷ ΤῸ 
ΚΑΛΩΣ Δ᾽ ΕΧΟΝ ΠΟΛΕῚ, βραχύ ἐςι" καὶ δῆλον ἐκ τοῦ κώλου 
τῆς ςροφῆς" ἔοικεν οὖν ἀμφοτέρες τοὺς χρόνες κοὴ τοῦτο δέχεδγαι, ὃ καὶ 

κυρίως ἐγώ φημι δίχρονον, ὡς ἀμφοτέρες τὸς χρόνους δεχόμενον" τοι - 
τον γὰρ Χχοὴ τὸ ὑμέϊς, κοὴ τὸ ἀὴρ; κοὴ ὕδωρ, κοὴ ἱερὸς, καὶ τὰ τοιαῦτα" 

τὸ δὲ κακὸν ἀεὶ βραχὺ εὕρητοι» κοὴ οὐδέποτ᾽ ἄλλως, εἰ κοὴ ἐν τῷ 
(906.) ΚΑΚΑ ΝΙΝ ΒΛΟΙΤΟ ΝΟΙΡΑ, ἀντὶ μακροῦ ἔοικεν εἶναι, 
αὶ μήν ἐςιν. 

002. ΕἸ ΔΕ ΤΙΣ ΠΟΡΕΧΈΤΑΙ καὶ διάγει ὙΠΕΡΟΠΤᾺ καὶ 

σοθαρῶς κοὴ ἐν χερσὶ κοὴ ἐν λόγῳ, τουτές: κοὴ οἷς ττράτϊει κοὴ οἷς λέ- 
γ31, ἀφόβητος τῆς ϑείας δίκης, οὐδὲ σέξων κοὴ τιμῶν τὰ ἕδη κοὺ εἴδωλα 
τῶν δαιμόνων, ἤτοι τοὺς ϑεοὺς, ΕΛΟΙΤῸ κοὺ λάθοι ΝΙΝ καὶ αὐτᾶν. 
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χαχὴ ΜΟΙΡΑ καὶ τύχη, ΧΑΡΙ͂Ν καὶ ἕνεκα τῆς τρυφῆς καὶ τῆς ὑπερο" 
Ψίας, ἣν «πρὸς τοὺς ϑεοὺς ἔχει, τῆς ΔΥΣΠΟΤΜΟΥ͂ κω δυςυχοῦς, 

(μέγιςον γὰρ ἀτύχημα ἡ ἀσέβεια) εἰ μὴ κεοδανεῖ δικαίως τὸ κέρδος, 
ἤγεν ἐὰν μὴ τὰ τῆς ὑπεροψίας ἦϑλα δικαίως λάβῃ. τιμωρηϑεὶς, καὶ 

ΕΡΞΕΈΤΑΙ καὶ κωλυϑῇ τῶν ΑΞΕΠΤΩΝ καὶ ἀσεβῶν ἐγχειρημάτων; 
ἢ ΕΡΞΕΤΑῚΙ καὶ κωλυϑῇ πάλιν τῶν ΑΘΙΚΤΩΝ καὶ ἀπροσψαύςων, 

κοὴ ὧν οὐδεὶς ἅπίεται ἀσ εξῶν ἐγχειρημάτων, ΜΑΤΑΖΩΝ καὴ μαῖαιο-- 
ποιῶν" τίς ἄρα ἀνὴρ ἘΤῚ κοὶ εἰς τὸ ἑξῆς ἘΝ ΤΟΙΞΔΕ;, ἤγουν ἐν τῷ 
μὴ τιμωρεῖδδαι τοὺς κακοὺς, ΕἘΡΞΕΤΤΑΙ καὶ κωλυϑήσεῖοι, τῆς κακίας 
δηλονότι, τῷ ΘΥΜΩ, ἤγεν οἴκοϑεν, ὥςε ΑΜΥΝΕῚΙΝ καὶ ἀποσοδεῖν 
δ εὐχῶν κοὴ ϑυσιῶν τὰ ΒΕΛΗ τῆς ΨΎΧΗΞ, ἤγεν τὰ ἁμαρίήματα 3 

ἤγεν οὐδεὶς τὰς κακοὺς ὁρῶν ἀπαϑᾶς, ἐπιςροφὴν ποιήσεται τῶν οἰκείων 

πλημμελημάτων, καὶ πρὸς τοὺς ϑεοὺς καταφεύξεται. ΕἸ ΓᾺΡ ΑἹ 

ΤΟΙΑΙΔΕ,, ἤτοι αἱ κακαὶ πράξεις ΤΙΜΙΑΙ καὶ καλοὺ, ΤΙ ΔΕῚ ΜΕ 

ΧΟΡΕΎΕΙΝ κοὴ πρανηγύρεις ἱςάνωι τοῖς ϑεοῖς, αἰτούμενον τὰ λυσι-- 

τελῇ ; ἐὰν μὴ ἁρμόσῃ πᾶσι τοῖς βροτοῖς τάδ: ΧΕΙΡΟΔΕΙΚΤΑ κοὴ 

φανερὰ, τετέςιν, εἰ μὴ ἑνὶ ἑκάςῳ ἁρμοδίως πσαρέςοι ἐκ τῶν ϑεῶν τὰ τῆς 

τοροαιρέσεως ἔπαϑλα, τῷ μὲν κακῷ κακὰ, τῷ δ᾽ ἀγαϑῷ ἀγαϑὰ, ἀλλὰ 

πάντες ἐπίσης μετέχοιεν τῶν ϑεῶν, ΟΥ̓Κ ΕΤῚ ΕΓΝΙ] καὶ πορεύσομαι 
ἐπὶ τὸ ΑΘΙΚΤΟΝ κω σεδάσμιον ὀμφαλὸν τῆς γῆς, ἤτοι εἰς τὸν ᾽Α - 
πόλλωνα, ΣΕΒΩΝ κοὴὶ τιμῶν αὐτὸν, οὐδὲ εἰς τὸν ᾿Απόλλωνος ναὸν τὸν 
ἐν ᾿Αβαῖσι κοὴ ἐν Λυκίᾳ' ᾿Αδω γὰρ, τόπος Λυκίας" οὐδ᾽ εἰς τὴν Ὀ- 
λυμπίαν, ἤτοι τὸν Δία" ἀλλ᾽, ὦ Ζεῦ, ὁ κρατῶν κοὴ ἐξεσιάξων πάντα 
κοὴ ἀνάσσων, εἴπερ ὀρϑῶς Ζεὺς ΑΚΟΥΈΠΣ καὶ ὀνομάξῃ, ὥσπερ οὖν εἶ, 

μῆτε σὲ μήτε τὴν σὴν ἀϑάνατον αἰὲν ἀρχὴν λάϑῃ τοῦτο, τὸ τὲς κακοὺς 
τετιμωρῆδγοι, ἀλλὰ μέχρις ἂν ἣ σὴ ἀρχὴ ἐπέχῃ;, κολάξοιντο οἱ κακοί, 

ἘΞΑΙΡΟΥ͂ΣΙ γὰρ κοὴ ἐκδάλλεσι κοὴ ἀτιμάζεσιν ΗΔΗ καὶ νῦν ΦΘΙ- 
ΝΌΝΤΑ κοὴ ἀτιμαξόμενα τὰ παλαιὰ ΘΕΞΦΑΤΑ καὶ μαντεύματα 
τῷ Λαΐθ' τοτές!; τὸν πτάλοαι δοϑέντα πσαρ᾽ ᾿Απόλλωνος τῷ Λαΐῳ χρη- 

σμὸν, ὡς ὑπὸ τταιδὸς τεϑνήξεται, Ἰοκάςη νῦν ἀτιμάξει καὶ ψευδῆ οἴεῖαι, 
καὶ οὐδαμῶς ὁ ̓ Απόλλων ἐμφανὴς ὑπάρχει ἐν ταῖς τιμαῖς, ἀλλ᾽ εἰς ἐδὲν 
τὰ ἐκείνα λογίξετοι καὶ ἀτιμάζεται. ΕΡΡΕῚ ΔΕ καὶ ἐφϑάρη καὶ καταπε- 
φρόνηται τὰ ϑεῖα. ᾿Ἰςέον δὲ ὅτι τὸ τῆς ἀντιςροφῆς δέκατον κῶλον, τὸ 

ΦΘΙΝΟΝΤΑ Δ’ ΩΣ ἘΜΟΙ ΔΟΚΕΙ͂, ἐλλιπὲς ἦν πρὸς τὸ τῆς ςρο- 
φῆς" διὸ καὶ τρροσετέϑη παρ᾽ ἐμοῦ τὸ ὩΣ ΕἘΜΟΙ ΔΟΚΕΙῚ, ὅπως ὁλό- 

κληρον τὼὰ τῶῦτο γένηϊα!" νὰ οἴμοι ὡς καλῶς τοροσεϊέϑη" εἰ δέ τις βέλ]ιόν 
τι γοήσει,) τῶτο τεϑείτω. ὲ 

035. ΤᾺ ΚΑΙΝᾺ ΤΟΙ͂Σ ΠΑΛΑΙ. ἤγουν τοὺς νῦν χρησμοὺς 
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διὰ τῶν πσιαλαιῶν συμβάλλει, τῶν εἰρηκότων ὅ' ὅτι οὐωρὺ ὑπὸ παιδὸς τε- 

ϑινήξετοι. 

9390. ΚΑΤΕΥΓΜΑΣΙΝ, ἤτοι τοῖς κινᾶσι καϊάνευσιν τῶν εὐχῶν, 

ἤϊεν τοῖς ϑυμιάμασι κα ἀναθήμασι. ἘΥΑΓῊ ΠΟΡΗ͂Σ, ἤϊεν ἵνα λύσιν 
εὐαγῆ τῆς παϑύσης ̓ ἀναγκὴν τῇ Οἰδκυδο, ποαρασγῇς. ἤγδν ἁγνὴν καὶ 

ἱεράν" ἐναντίον δὲ τῷ εὐαγέϊ τὸ ἐναγές: 
040. ΠΑΝΤΕΛΗΣ, τελεία, νόμιμος" οὔπω, εἰ Ὡὡρὸς τὸ ΔΑΜᾺΡ 

συνάψεις" εἰ δὲ πρὸς τὸ ΟΛΒΙΑ, τελεία μόνον: 
956. ΗΔΟΙ͂Ο ΜΕΝ. εὐφρανϑείης μὲν; διότι ὁ σὸς “σόσις καὶ ἑτέ- 

ρας βασιλείας ἐγκρατὴς μέλλει γενήσεδνοι" λυπηϑείης δὲ, εἰ τὸν τὸ σῦ 

χηδες 8 ϑάναϊον ἀκούσαις. 

969. ΤΗΣ ΓΞΘΜΙΑΣ, τῆς Κορινθίας, τῆς ἐν τῷ ἰσϑμῷ τῆς ΤΠε- 
λοποννήσϑ κειμένης. 

εν 600. ΤΑ Δ᾽ ΟΥ̓Ν ΠΑΡΟΝΤΑ. ἦγον, ἀλλὰ τὰς ἐνταῦϑα διδο-- 
μένεος χρησμὸς μεϑ᾽ ἑαυτῇ λαθὼν ὁ Πόλυθος ἀξίας οὐδενὸς, κεῖται παρὰ 

τῷ “Αδῃ, ἤτοι ἐν τῷ “Αδῃ. ᾿ 
998. ΕἸΚΗ, ἤγον ἁπλῶς καὶ ἀφροντίςως, κοὴ μὴ τορὸς μαντείας 

ρᾷν. 
1048. εἰκότως εἶπε τὸ ΠΛΑΝΗΣΞ. οἱ γὰρ ποιμένες νῦν μὲν ἐνταῦ-- 

δα, νῦν δ᾽ ἐκεῖσε τὸ ποιμνίον ἀνάγδσι πρὸς τὸ λυσιτελὅν. 
1066. ΠΡῸΣ ΜΗΤΡΟΣ, Η ΠΑΤΡΟΣ ἔπαϑον τῦτο. δηλονότι » 

ἤγϑδν τὸ διατρυπηϑῆναι τοὺς ἀςραγάλες" ἀσύνετον γὰρ καὶ ἀνακόλεϑον 

πρὸς τὰ ἐπαγόμενα, τὸ νομίξειν ἐρωτᾷν τὸν Οἰδίποδα, εἰ ὑπὸ τοῦ τσα- 
τρὸς; ἢ τῆς μητρὸς ὠνομάδϑη. 

1082, ΤΡΙΔΟΥΛΟΣ. δοῦλον γὰρ τὸ μὴ ἐμφανὲς ἔχειν τὸ γένος», 
ἀλλὰ λαϑραῖον" εἰκότως δὲ τὸ ῬΡΙΔΟΥ͂ΛΟΣ εἶπε πρὸς τὸ ΤΡΙΤΗΣ 

ΜΗΤΡΟΣ. 

1089. ΠΛΟΥΣΙΩ, εὐδαίμονι" τοῦτο δὲ λέγει» διὰ τὸ μὴ ϑέλειν 

ταύτην ἐξ ἀσήμων ὄντα φανήσεδ)αι. 

τἴοο. τὸ ΤΗΣ ΕΥ̓ΔΙΔΟΥΣῊΗΣ λέμε, διότι πάντα τὰ τῆς Τύχης 

δῶρα, εἰ αὶ δυσχερῆ ἐςὶν ἡμῖν, ἀλλὰ καλά ἐς:, αὶ πτρὸς συμφέρον ἡμῖν, εἰ 
αὶ μὴ δυνάμεϑα αὐτοὶ τᾶτο καϊαμαϑεῖν. ΜΗΝΈΣΞ ΜῈ ΔΙΩΡΙΣΑΝ: 

ἤγϑν ὁ χρόνος δυςυχὴ με καὶ εὐτυχῆ πεποίηκεν" ἢ τὸ ΜΙΚΡΟΝ ΚΑΙ 
ΜΈΕΤᾺΑΝ διὰ τὴν ἡλικίαν λέγει. 

1105. ΕἸΠΕῈΡ ἘΓῺ ΚΑΤᾺ ΓΝΩΜΗΝ. ΜΑΝΤΙΣ ΕἸΜῚ ΚΑΙ 

ἹΔΡΙΣ καὶ ἐπιςήμων καὶ ἄριςος ςοχαςὴς, μὰ τὸν ττανσέληνον Ὄλυμ- 

πον, οὐκ ἔσῃ κοὴ ὑπάρξεις, ὦ Κιϑαιρὼν, ΑΠΕΤΡΩΝ κοὺὴ ἀμέτοχ᾽ 

κατὰ τὴν αὔριον ἡμέραν, μὴ οὐκ ΑΎΞΕΙΝ καὶ φαίνεσϑοωή σε πατριώ-- 
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τὴν τοῦ Οἰδίποδος, τροφὸν κοὴ μητέρα, κοὴ χχορεύεδδοι τσαρ᾽ ἡμῶν, (τεῖ- 
ἔςιν, ὅσον οὔπω φανήσεται ὁ Οἰδίπες εὑρεϑεὶς ἐν Κιϑαιρῶν, τὴν ἀρχήν. Ὁ 
διὸ καὶ πτατέρα καὶ μητέρα αὐτῷ τῶτον καλεῖ") ὡς ἐπίηρα καὶ ἐπιϑυμητὰ 
φέρονϊα τοῖς ἐμοῖς τυράννοις, ἤτοι τῷ Οἰδίποδι" ἐπιϑυμε γὰρ οὗτος, ὅςις 

ἐςὶ φανῆναι" σοὶ δὲ, ὦ ΤΗῚΤ Ὲ κοὴ τοξικὲ Φοῖδε, ἀρεςὰ νὰ ἀποδεκῖὰ εἴη 
αὶ ὑπάρχοι ταῦτα, ἡ τῇ Οἰδίποδος λέγω ἔκφανσις" σὺ γὰρ ἐϑέσπισας 

τὴν περὶ τότε ἔρευναν. ἡ 
1117. τίς σε, ὦ τέκνον, τῶν ΜΑΚΡΑΙΩΝΩ͂Ν καὶ ἀϊδίων ϑεῶν ἔτι: 

κῖεν ; ἄρα τοῦ ὀρεσιβάτεα κοὴ ὀρεινοῦ Πανὸς ϑυγάτηρ προσπελαδϑεῖσα 
ἐνταῦϑα ; ἢ ἔτικϊέ σε ἡ τοῦ Λοξίε ϑυγάτηρ ; ΤΩ ΓᾺΡ καὶ τούτῳ τῷ 
Πανὶ, ἢ τῷ ᾿Απόλλωνι" νόμιος γὰρ καὶ οὗτος καλεῖτοι᾽ τοᾶσου αἱ 

ἀγρονόμοι κοὴ ὀρειναὶ ττλάκες κοὴ πέτραι φίλοι εἰσιν" εἴτε ὁ Κυλλάνας 
“ἀνάσσων Ἑρμῆς ἐδέξατο εὕρημα καὶ ἐὄῃ τῶν παν: εἴϑ᾽ ὁ Βακ- 
χεῖος ϑεὸς, ἤγεν ὁ Διόνυσος, ὁ ναΐων κοὴ καϊοικῶν ἐπ᾽ ἄκρων τῶν ὀρέων, 
ἐδέξατο τὸ εὕρημα τῶν Νυμφῶν τῶν ᾿Ελικωνιάδων, ἤγον τῶν ἐν Ἕλι- 
χῶνι τῆς Βοιωτίας οὐσῶν, σὺν αἷς πλεῖςα σταίξει" λέγει δὲ τὸν Διόνυσον 
γαΐειν ἐπ᾿ ἄκρων ὀρέων, ἢ διότι οἵ Βάκχαι αὐτῦ, ὡς μιαινόμενοαι, τὰ ἮΝ 
περιήρχονῖο, ἢ ὅτι ἐν τῷ ὐϑαροριηνί τὸ υρννὴ ἣν αὐτϑ. 

1138. εἰκότως εἶπε τὸ ἸΘΥΝΕΙ: οὐ γὰρ ἀκριβῶς εἶδεν, ἀλλ᾽ εἰκά- 

ζων ἦν , 
εἰ εἰ τὸ ΚΑΤΟΙΔΕΝ ἢ πρὸς τὸ ΤΟΝ ΚΙΘΑΙΡΩ͂ΝΟΣ Το- 

ΠΟΝ ἠκιτῳ εἰ αὶ τὸ ΗΜΟΣ διὰ μέσου ἐτέϑη, ὃ δὴ καὶ ποιεῖ τὴν 
δυογέρειαν" ἢ πρὸς τὸ τὸν Καὶ 'ϑαϊρῶνος τόπον ἔξωθεν εἰς λάμθανε, ἜΤ 

δανομένε κατὰ ψυμεκδοχὴν τὸ ἘΠΛΗΣΙΑΖΕΝ. 
1167. τὸ Α ἐςὶν ἐνταῦϑα ἐπίῤῥημα σχετλιας κὸν, σιρδὴν παρᾶκε- 

λευόμενον. 
1175. ἢ τορρὸς τὸ ΔΥΣΤΗΝΟΣ εικτέον, οὕτως" δύςηνός εἶμι; ἀντὶ 

τῷ λέγεις τῦτο, τί τροχρήξων μαϑεῖν; ἢ τὸ ΔΥΞΣΤΗΝΟΣ κοὺὴ τὸ 
ἈΝΤῚ ΤΟΥ͂ σύναπῖε, οὕτως" ἀντὶ τῷ βο ϑήσημοι ὁ δύςηνος ; τί 
τοροοερήξων μϑθα λέγεις τῶτο ; 

1181. τὸ ΠΑΛΑΙῚ πρὸς τὸ ΕἾΠΟΝ συναπΊέον, καὶ οὐ πρὸς τὸ 

ΔΟΙΗΝ. 

1203. ἰςέον, ὅτι τὰ ἀπαρέμφατα, εἰ μὴ προηγεῖται εὐϑεῖα,. οὐδέποτ᾽ 
“εἰς εὐθεῖαν συντάσσεται, ὥς: καὶ τὸ ΑΥ̓ΤΟΙ͂Σ ἐνταῦϑα οὐ πρὸς τὸ ΑΠ- 

ΟἸΣΞΕΙΝ ἐςὶν, ἀλλὰ πρὸς τὸ ΕΝΘῈΕΝ ΗΝ, οὕτως" δοκῶν καὶ νομίξων 
εἰς ἄλλην χϑόνα ἀποίσειν καὶ κομίσειν, ἔνϑεν ἦν αὐτός, 

1210. ἀπιδὼν ὁ Χορὸς πρὸς τὴν πιάλαι τοῦ Οἰδίποδος εὐδαιμονίαν; 
αὶ τὴν ἄρτι συμθᾶσαν αὐτῷ τύχην, ἀποκλαίετοι! τὸ ἀνθρώπινον, λέγων" 
ὦ γενεαὶ ἀνθρώπων, ὄντως ἐναριδμῶ καὶ συντάτϊω ξώσας ὑμᾶς τὰς γε- 

948 
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νεὼς καὶ τὸ μηδὲν, ἴσα καὶ ὁμοίως" τοτέςιν, ἅπαντας τοὺς ξῶντας ἀν- 

ϑρώπους οὐκ ἄλλο τι ἡγοῦμαι, ἢ οὐδέν: τίς γὰρ ἀνὴρ φέρει ΤΑΣ ΕΥ- 
ΔΑΙΜΟΝΤΙΑΣΣ κοὴ τᾶς εὐτυχίας πλέον, ἢ τοσοῦτον ὅσον δοκεῖν καὶ 
φαίνεδγαι ὅτι ἐςί τις, αὶ δόξαντα ἀποκλῖναι ἢ ἀποπεσεῖν τῆς εὐδαιμο- 
γίας ; τοῖές ιν, οἱ εὐτυχῆντες οὐδὲν πλέον ἀποφέρονται τῆς τύχης. ἢ ὅσον 

δόξαν παρέχειν τοῖς ἀνθρώποις, ὅτι εἰσί τινες, εἶτα ἀϑρόον εἰς τὸ μηδὲν 

χωρᾶσι" νόει δὲ ὸ τὸ ΕὙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ γενικὴν, οὕτω" τίς ἀνὴρ φέρει 

τῆς εὐδαιμονίας πλέον, ἢ τοσᾶτον ὅσον, αὶ τὰ ἑξῆς. 
1225. ΤᾺΝ ΓΑΜΨΩΝΥΧΑ, ἤι τὴν Σφίγγα" ἰςέον δὲ, ὅτι ἥ 

Σφὶγξ εἶχε τρόξωπον καὶ κεφαλὴν κόρης; σῶμα κυνὸς, τ]ερὰ ΜΝ 

φωνὴν ἀνϑρώπε, ὄνυχας λέοντος. 

1237. ῷ ΜΕΓᾺΣΞ ΛΔΙΜΗΝ. ᾧ τινι Οἰδίποδι μέγας, λιμὴν ὁ αὐτὸς 
αὶ εἷς, ἤτοι ᾿Ιοκάςη, ἤρκεσε κοὴ ἀρχετὸς ἐφάνη τραιδὶ κοὴ ϑαλαμηπόχῳ 
αὶ νυμφίῳ ποατρὶ, ὥςε τοεσεῖν τῶτον τὸν Οἰδίποδα ἐν αὐτῷ τῷ λιμένι" 
τουτέςιν, ᾿Ιοκάςη κοὴ παῖδα τὸν Οἰδίποδα ἔ ἔογε ὴ πατέρα τῶν αὐτῶν 

παίδων. 

1245. ΔΙΚΑΖΕῚ κοὴ κρίνει καὶ ἐκφαίνει ὁ Χρόνος τὸν πάλαι κὐνκ: 
γάμον γάμον, τεκνοῦντα κοὴ γεννῶντα, καὶ τεκνούμενον καὶ γεννώμε-- 

γον" τουτές!ι, τὸν ἀνόμως ὑπάρξαντα γάμον τοῦ Λαΐθ δείκνυσιν ὃ χρό- 
νος καὶ τεκνοῦντα καὶ τεκνοποιοῦντα, διὰ τὴν Οἰδίποδος πορὸς ᾿Ιοχάςην 

μίξιν, καὶ τεκνούμενον κοὴ γεννώμενον, διὰ τὸ ἐξ αὐτῆς τοῦτον γεννη- 

ϑῆνου" ἢ τὸ ΑΓΆΜΟΝ διὰ τὸν Οἰδίποδα νοητέον, ὅτω" δικάζει ὁ χρόνος, 
τὸν ΑΓΆΜΟΝ καὶ κακόγαμον γάμον τοῦ Οἰδίποδος τορρὸς ᾿Ιοκἄάςην; τε- 

χνῶῦντα καὶ τεχνοποιᾶντα ἐξ αὐτῆς, κοὴ τεχνούμενον κοὴ γεννώμενον αἰεν 

ἐξ αὐτῆς. 
1259. τὸ ΟΣΑ ΚΕΥ͂ΘΕΙῚ οὕτω λέγε" νίψοι τὸ χκαϑάῤαρ ἢ ἐν ΑΚ 

μῷ τήνδε τὴν ςέγην ἐκείνων ὅσα κεύϑει καὶ κρύπῖει" ὅμοιον δὲ τῷ, 
(Ἰλ. Ε.. 304.) οἷοι νῦν βροτοί εἰσι" ὀφείλων δὲ εἰπεῖν, νίψαι τὴν ςέγην 
τῶν κακῶν ὅσα κρύπϊει, ἃ αὐτίκα εἰς τὸ φῶς δείξει, ὁ δὲ λέγει; γίψαι 

τὴν ςέγην ὅσα κακὰ κρύπτει, ἀποδιδὲς τὸν λόγον πρὸς τὸ ἀνανταποδο-- 

τικόν" τὸ δὲ ΤΑ Δ᾽ ΑΥ̓ΤΙΚΑ, τὰ τοῦ Οἰδίποδος λέγει" ἔμελλε γὰρ 
αὐτὸς μετ᾽ ὀλίγον ἐξιέναι τυφλός. 

1261. ΕΚΟΝΤΑ. ἑκὼν Οἰδίπες τετύφλωται, διὰ τὸ αὐτὸς ἑαυτὸν 
τυφλῶσοι᾽ ἄκων δ᾽, ὡς ὑπὸ τῶν κακῶν εἰς τοῦτο συνελαϑεὶς. ὰ ὁ τρο- 

αιρέσε; οἰκείᾳ. 
1266. Ἰςέον, ὅτι ὁ μὲν Εὐριπίδης φησὶ τὴν Ιοκάςην τεδνάναι τλη- 

᾿ σίον τῶν παίδων, ὅτε μονομωχήσαντες ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀπώλοντο" ΣΞοφο- 
κλῆς δὲ νῦν ταύτην φησὶν ἀγχόνῃ χρήσαδ)οι. 

1274. ΑΜΦΙΔΕΞΊΙΟΙ͂Σ ΑΚΜΑΙ͂Σ. ἀμφιδέξιον, τὸ ἐκ ἀμφο- 
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τέρων τῶν χειρῶν δεχόμενον ᾧ λαμβανόμενον" ἔς! δὲ καὶ ἀκφιδέξιον εἶδος 

ὑποδήματος, ὃ καλοῦσι κόϑορνον' ἀμφιδέξιον δὲ νῦν, τὸ περιεκῖικόν. 
1277. ὙΦ᾽ ΩΝ. εὕρηται καὴ ὙΦ᾽ ΗΣ πρὸς τὸ μνήμην, οὕτως" 

ἔχουσα κατὰ νοῦν κοὴ λέγεσα τὴν μνήμην κοὴ τὴν φροντίδα τῶν τσα- 
λαιῶν σπερμάτων, ἣν εἶχεν ὁ Λάϊος τεκνοποιῆσοι» ὑφ᾽ ἧς φροντίδος ϑάνοι 
μὲν αὐτὸς, λίποι δὲ πταιδοργίαν δύςεκνον κοὴ ἄνομον, τὴν τίκϊουσαν" 
τίσι δὲ λίποι; τοῖς οἷσιν κοὴ τοῖς ἰδίοις αὐτῶν γεννήμασιν, ἤτοι τῷ 
Οἰδίποδι. 

1286. τὸ ΦΟΙΤΑ πρὸς τὸ ὉΠΟΥ͂ ΚΙΧΟΙ κατὰ κοινῇ λάμβανε, 
οὕτω" φυτᾷ δὲ ὅπϑ ξιχα ὸ καϊαλδμεάνο; τὴν ἀρε πννᾳ Ἰοχάςην, τὴν ὁ 

γυναῖκα" μήτηρ γὰρ αὐτῷ ἦν" τὴν μηέρῴαν διπλῆν ἄρθραν, οὗτε, ἤγεν 
αὐτῶ, καὶ τῶν αὐτῷ τέκνων. 

1304. ΑΔΛΛ’ ἘΝ ΣΚΟΤΩΏ. οἱ γὰρ τυφλοὶ περιφερόμενοι, ἀ δύν- 
ανῖαι ὑπὸ τῆς τυφλώσεως καταμαϑεῖν οὺς ἂν ϑέλωσιν, ἀλλ᾽ ἄλλοις ἀντὶ 
ἄλλων ρησέρχονται: 

1300. ΒΡῊ τὸ μ- αἷμα μέλαν, λευκὸν δὲ τὸ ἐζαρουν; μίγμα δ᾽ ἦν. 
ἀμφοτέρων τούτων τὸ ἐξ ὀφθαλμῶν τοῦ Οἰδίποδος ςἄάξον, πρὸς μὲν τὸ 
αἷμα ΜΈΛΑΣ ΟΜΒΡΟΣ εἶπε, πρὸς δὲ τὸ δάκρυον, ΟΜΒΡΟΣ ΧΑ- 
ΛΑΖΗΣ. 

1331. ΤΙΞ Ο ΠΗΔΗΣΆΑΣ, ὁ ἐπιδραμών' τὸ δὲ πᾶν, οὕτως" τίς 
ἀπὸ τῶν δαιμόνων κατώρϑωσε μείξονα τῶν μηκίςων, ἐπὶ τῇ σῇ δυςυχεῖ 

μοίρᾳ; 
1340. ΠΑ ΜΟΙ ΦΘΟΓΤΑΑ. ἤγεν ἐν ποίῳ μέρει τῆς γῆς ἣ ἐμὴ 

φωνὴ διακέχυται ; οὐκ οἶδα γὰρ ὅπε τυγχάνων Δα: 

1340θ. ΚΕΝΤΡΩΝ, ἤγεν τῶν ἀλγηδόνων τῆς «τηρώσεως" τὸ δὲ π' πᾶν 
οὕτως" οἵα ππεριωδυνία τῶν ἀλγηδόνων τῶνδε εἰσέδυ με ἅμα, καὶ οἵα δη-- 
λονότι μνήμη κακῶν τῶν προτέρων. 

1366. κατ᾽ αἰτιαϊικὴν λέγεται τὸ ΤΙ. τπτροσυπακούεται δὲ ἐν τότοις 
τὸ οἰχεῖον, κατὰ ἀναλογίαν τῇ προσρηϑέντος" οἷον, τί δῆτ᾽ ἐμοὶ ΠΡΟΣ - 

ἩΓΌΡΟΝ ἤτοι, προσαγορευϊικὸν ἀπὸ τοῦ νῦν ἐςὶν ἐμοὶ ἀκούειν σὺν ἡ- 

δονῇ ; ἣ τί ΒΛΕΠΤΟΝ ἢ ὁρατόν ἐςιν ἐμοὶ ὁρᾷν σὺν ἡδονῇ ; ἣ τί 
ΣΤΕΡΚΤΟΝ ἤτοι ἀγαπητόν ἐς!ν ἐμοὶ ἀγαπᾷν σὺν ἡδονῇ ; 

1388. εἰ μὲν τὸ ΒΡΟΤΟΙ͂Σ πρὸς τὸ ΕΚΛΗΘΗΝ συνάψεις, ἀντὶ 

τῷ σᾶσι τοῖς βροτοῖς νοήσεις" εἰ δὲ σρὸς τὸ ΝΥΜΦΙΟΣ, ἀντὶ τοῦ, τῇ 

μητρί" τὸ δὲ ΑΝΟΣΙΩΝ ΠΑΙ͂Σ ἀντὶ τῇ ἀνάγνων καὶ ἀκαϑάρτων, καὶ 
μὴ κατὰ γνώμην ϑεῶν σπειράντων. 

1303. ΕἸΣ ΑΔΟΥ̓ ΜΟΛΩΝ, φαίνετο ἐντεῦϑεν, ὅτι οἱ Ἕλληνες 
τοιαύτην εἶχον δόξαν, ὡς εἴτε τυφλός τις, εἴτε βλέπων ἐτελεύτα, τοισῦτος 
ἡ ἐν Αδϑ ἦν. 

ἃ 4 
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1306. ΑΛΛ᾽ Η ΤΕΚΝΩΝ, ἤγεν ἡ τῶν τέκνων ϑεωρία εἰς φῶς 
φανεῖσα, ὡς ἐφάνη, ἦν ἐμοὶ ἀξία ἐπιϑυμϑδϑαι, εἰς τὸ βλέπειν αὐτὴν ἐμέ; 
οὐδ᾽ ἄςυ, οὐδὲ «σύργος, οὐδὲ τὰ ἱερὰ ἀγάλμμκα τῶν ϑεῶν ἦσαν ἐμοὶ δη- 
λονότι, ἄξια ἐπιϑυμεῖδθαι εἰς τὸ βλέπειν αὐτὰ ἐμέ. 

1400. τὸ Ο ὁ πρὸς τὸ ΠΑΝΈΛΗΜΩΝ, ἀλλὰ πρὸς τὸ ΤΡΑΦΕΙ͂Ξ 

συναπΊέον, τὸ δὲ ΚΑΛΛΙΣΤΑ πρὸς τὸ ΑΠΕΞΤΕΡΗΞΑ. 
1411. ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔ' ἘΞΩ.. ἤγδν τὸ μὴ τῶν κακῶν φροντίδα 

καὶ μνήμην «ποοιξίδγα!. ὃ γένοιτο ἂν, ὀφϑαλμῶν αὶ ὦτων οὐκ ὄντων" ὁρῶν 
γάρ τὶς νὰ ἀκέων ἀναπεμπάξει ἃ εἶδε καὶ ἤκεσε. 

1418. ΚΑΚΟΣ Τ᾽ ΩΝ, μὴ λάθῃς τὸ ΤῈ; ἀργὸν, ὥς τινές φασὶν, 
ἀλλ᾽ ὅτω λέγε" νῦν γὰρ εὑρίσκομαι καὶ ὧν κακὸς τὰ ἐκ καχῶν. 

1410. τὸ ΚΕΚΡΥΜΜΈΝΗ διπλῶς νοητέον: ἢ διότι σᾶἄσαι αἱ 

λόχμοι οὐκ ἔμπροσϑέν εἰσι τῆς ὁδοῦ, ἀλλ᾽ ἰδίᾳ ἐν φάραγξιν, ἢ ὄρεσιν" 
ἢ ὅτι ἐν αὐταῖς κρυπΊόμενοί τινες λῃς εἰαν ἐργάξονται!" ἢ τὸ ΚΕΚΡΥΝ- 

ΜΕΝΗ ἀντὶ τοῦ ἀκατανόητε" οὐ γὰρ ἐγίνωσχκέ τις τί ἔλνΝ ἐν αὐτῇ 

γενήσεδϑ)οι. : 

1426. ΑΝΈΙ͂ΤΕ,, ἀνεδώκατε" ἤγως ὦ μῆτερ ἣ γεννήσασά με, καὶ 

πάλιν ἑαυϊὴν εἰς σπορὰν ἐμοὶ δῦσα" τὸ δὲ ΠΑΤΈΡΑΣ, ΑΔΕΛΦΟΥ͂Σ, 
διότι ἐκ μητρὸς ἐπαιδοποίησα; καὶ διότι οὺς ἔσπειρα. ἐκ τῆς αὐτῆς μητρὸς 

ἐγεννήϑησαν." 

1438. ΜΗ ΠΟΤ᾽ ἘΓΞΟΨΕΣΞΘ᾽ ἘΤῚ. ἀντὶ τοῦ μηκέτι σοτὲ, 
ἤγδν μηδαμῶς εἰς τὸ ἑξῆς ποτ᾽ ὄψεδϑε. 

᾽.1438. μὴ λάθῃς τὸ ΤῸ ἀργὸν, ὥς τινές φασιν, ἀλλ᾽ οὕτω λέγε" 
ἀλλὰ πάρεςιν ὅδε ὁ Κρέων εἰς δέον ἐκείνων ὧν ἐπαιτέϊς" εἶτα. μεϑερμη- 

νευτικὸν τοῦ ἘΠΞ ΔΕΟΝ ἐπάγει, ΤῸ ΠΡΑΞΞΕΙ͂Ν ΚΑῚ ΤῸ ΒΟΥ- 

ΛΕΎΥΕΙ͂Ν: καὶ ἐπειδὴ τὸ ΔΕΟΝ ἐςὶν αἰτιαϊικὴ διὰ τὴν ΕΠῚΣ πρόϑεσιν, 
διὰ τοῦτο καὶ τὸ αἰτιατικὸν ἄρϑρον τὸ ΤῸ τέϑειται. 

1484. ἐπειδὴ χακὸν Οἰδίπες τὸν Κρέοντα ττορολαδὼν ἐνόμισε, διὸ καὶ 
ἐξορίαν αὐτῷ κατεψηφίσατο, ἤλπιξεν αὐτὸς μᾶλλον ἀποδειχϑεὶς κακὸς. 

αὶ πταράνομος, ὡς ἐκ ἂν ἐϑελήσει; εἴ τινος αὐτῇ δεηϑείη, τοῦτο τ ληρῶ- 

αἱ" διὰ τῶτο ΑΝΔΡΑ ΚΑΚΙ͂ΣΤΟΝ ἑαυτὸν λέγει; ἢ ἀποσπάσαρ. 
αὑτὸν τῆς ἐλπίδος, ἣν εἰς αὐτὸν εἶχεν. ῖ 

1455. μὴ λάβῃς τὸ ΠΡΟΣ ἀντὶ τῷ ὑπὲρ, ὡς τινές φασιν ἀλλὰ 
λαμβάνων τὸ ΠΡΟΣ ἀργὸν, οὕτω λέγε" ὃ γὰρ μέλλω εἰπέιν, φράσω 
ἡὶ εἴπω τᾶτό σϑ, ἤγεν εἰς σὲ συντελῶν. 

1465. τὸ ΟΥ̓ΤΩΣ πρὸς τὸ ΑΘΛΙΟΥ, καὶ ὁ πρὸς τὸ ΠΕΥΞΕΞΘΕ 
συναπέον. 

1466. ΠΙΣΤΙΝ, βεδαίωσιν' ἤγεν ἤκεσα τί ποτε περί σου ὁ ϑεὸς 
ἐθέσπισεν" ὀκᾶν ἐμμένοις ἂν τῷ ϑεσπίσματι. 
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1475. Ν᾿ ἘΞ ἘΚΕΙΝΩΝ. ἤγεν ἵνα ττληρωϑῇ τὸ βούλημα αὐ-- 

Τῶν" ὅσον γὰρ τὸ κατ᾽ ἐκείνες ἐπ᾿ ἀπωλείᾳ με ἔῤῥιψαν ἐκεῖ" ἐπεὶ δὲ 
ἈΠΩΛΛΥΤΗ.. εἶπεν, ἐπάγει" εἰ καὶ ἐπ᾿ ἀπωλείᾳ ἐκεῖσε ἐῤῥίφην, 
ἀλλ᾽ ἐπειδὴ εἱμαρμένον ἐκ ϑεῶν ἦν τὰ καὶ τὰ ποιήσειν με, οὔτε νόσος 
ἔμελλεν ἀφανίσειν με, οὔτε ϑηρίον, οὔτε λῃςής. Ἔς!: δὲ τὸ ΟΥ̓ ΓᾺΡ 
κοὶ τὸ ΜΗ ἐκ πιαραλλήλε. 

1484. τὸ ΑΝΕΥ͂ καὶ τὸ ΧΩΡῚΣ ἐκ παραλλήλα, οὕτως" ὧν χωρὶς 
οὔποτε ἣ ἐμὴ τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς βορᾶς τράπεξα ἐςάϑη" δέον δ᾽ εἰπεῖν, ἧ 

τράπεξα ἐμοῦ τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς, Η ἘΜῊ «πρὸς τὸ ΤΡΑΠΕΖΑ εἶπε" 
κοὴ ἔςιν ὅμοιον τῷ (Αριςοῷ. Βατρ. 213.) λιμναῖα κρηνῶν τέκνα" σύν- 
απῖε δὲ καὶ τὸ ΜΑΛΙΣΤᾺΑ ΜῈΝ ΧΕΡΟΙΝ ΨΑΥ͂ΣΑΙ Μ’ ΕΑΣΟῸΝ 
πρὸς τὸ ΤΑΙ͂Ν Δ’ ΑΘΛΙΑΙΝ ΟΙΚΤΡΑΙΝ ΤῈ" τὸ δὲ ΑΙΝ ΜΟΙ 

ΜΈΕΛΕΣΘΑΙ διὰ μέσα λέγε" ἔχ. δὲ τὸ ΜΕΝ τὴν ἀπόδοσιν νέρς 

τὸ ΧΈΡΣΙ Δ’ ΑΝ ΘΙΓῺΝ, εἰ καὶ τὸ [Θ᾽ ΩἾΝΑΞ διὰ μέσου εἴς 

βήτοι. 
1403. τὸ ΠΡῸΣ ΘΕΩΝ διὰ μέσα λάμβανε" καὶ ἔξι τῦτο ὥσπερ 

δεῖγμα τῆς τούτε Ὡρὸς αὐτὰς προϑυμίας. 

1409. ΤΗΞΔΕ ΤΗΣ ΟΔΟΥ͂, τῆς τῆς ἀρχῆς ἐπικρατήσεως, μέ- 

χρις οὗ οἱ ἐμοὶ παῖδες ἄξιοι γένωνται" ἢ οὕτω" καὶ σὲ ὁ δαίμων φρερή-- 

σειεν ἐν τῷ βίῳ κρεϊτῖον ἢ ἐμὲ, ἕνεκα τῆσδε ὁδδ, ἤγεν τῆς τῶν ϑυγατέ- 

ρων πρὸς ἐμὲ πέμψεως. 

1515. ΤΟΙΑΥ͂Τ᾽ ΟΝΕΊΙΔΗ. ἀκούσεται γὰρ, ὅτι ὁ Λάϊος ὁ προ- ὁ 
πένϑερος αὐτοῦ, οὗ γυνὴ Ἰοκάςη ἐμίγη τῷ ἰδίῳ παιδὶ, ἃ νῦν ἀπα- 
ριϑμήσετοι. 

1528. εἰκότως ΦΘΑΡΗ͂ΝΑΙ εἶπε, καὶ οὐ τεϑνάναι" φϑορὰ γάρ ἐςιν 

ἀληϑῶς, τὸ μὴ γάμων κοὴὶ τέκνων τυχεῖν, ἀλλ᾽ εἰκῇ κοὴ μάτην «τὸν 
αἰῶνα διελϑεῖν. 

1636. μετοχή ἐςιν ἐνταῦϑα τὸ ΔΑΚΡΥΏΝ. τὸ ὄνομα γὰρ ἀεὶ 

βραχὺ ἔχει τὸ υ" ἡ μετοχὴ δὲ δύναϊαι καὶ μακρὸν αὐτὸ ἔχειν καὶ βραχύ" 
ἐνταῦϑα δὲ τὸ μέτρον μακρὸν αὐτὸ ξητεῖ ἔχειν. 

1546. Α ΜΗ ΦΡΟΝΩ͂. ἤγουν ἃ μὴ κατὰ νοῦν ἔχω, οὐδὲ διὰ 
γλώτϊης φρόρίῥω. τὴν οὖν σὴν ἔξοδον ἐπεὶ ϑητεϊς, καὶ αὐτὸς ἐϑέλω, 

οὐκᾶν τεύξῃ ταύτης. 

1551. Α᾽ἸΚΡΑΤΗΣΑΣ. λέγω δὴ τὸ τὸν Λάϊον καταβαλεῖν, ὅτε 
συνῆψας αὐτῷ μάχην, καὶ τὸ τὰ Σφιγγὸς εὑρέιν αἰνίγματα. 

1556. ΩΣΤΕῈ ΘΝΗΤΟΝ ΟΝΤΑ. ᾧὥςε μηδένα ὄντα ϑνητὸν ὀλβί- 
ζειν καὶ εὐδαιμονίζειν τινὰ, ἐπισχοπᾶντα ἰδῶν τὴν τελευταίαν τῆς ξϑωῆς 
αὐτοῦ ἡμέραν, πορὶν ἂν περάσῃ καὶ διέλϑῃ τέρμα κοὴ τέλος τοῦ βίου, 
μηδὲν ἀλγεινὸν καὶ λυπηρὸν ταϑὼν, ἀλλ᾽ ἀκέραιον τὴν εὐδαιμονίαν δια- 
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σωσάμενοςς. Ἔςι δὲ τὸ ΤΥΛΕΥΤΑΙΑΝ ἩΜΈΡΑΝ, καὶ τὸ ΤΕΡ- 

ΜΑ ΤΟΥ͂ ΒΙΟΥ͂ ταυτόν: πραραφράξει δὲ τὴν τῷ ἸΞόλωνος ῥῆσιν, ἣν 
ἔφη ̓Ῥρὸν Κροῖσον, ὅτε αὐτῷ τοὺς ϑησαυροὺς ἐδείκνυ" ἡ δὲ ἦν, ὡς ὁ χρὴ 

πρὸ τελευτῆς ΨῬΗΝ μάκαρίξειε: ἔΑλλως" ὥςε χρὴ πάντα ἄνϑρωνιν 
ἐκισκοπᾶντα τὴν τελευταίαν ἐΚΗ͂ΝΝ ἰδεῖν ἡ ἡμέραν τῇ ϑανάτε, ὶ μηδένα 

μακαρίξειν ϑνητὸν ὄντα, τορὶν ἂν ὁ τοιοῦτος τὸ τέρμα τῷ βίου διέλϑη 

μηδὲν δεινὰν τσεπόνϑώς. 



ΕἸΣ ΤῸΝ ΕΠ ΚΟΛΩΝΩ ΟἸΙΔΠΙΟΥ͂Ν. 

055. Απαὶ ΡΥΤΗΡΟΣ, ἤγεν ἀπὸ μιᾶς ὁρμῆς" ἀντὶ τοῦ, ὡς 

ἔχει ἕκαςος 'γήματος" ἔρηται δὲ ἐκ μεταφορᾶς τῶν διωκόντων τινὰς 
ςρατιωτῶν, ὸὶ πάσας ἡνίας χαλώντων, ὥςε τουχύτερον φέρεδγοι" ῥυτῆ- 
ρας γὰρ τὸς χαλινός φασιν, οὐ τὰ ὑποδήματα, ὡς τὰ σχόλια λέγει. 

1175. τὸ ἘΜΦΥ͂ΣΑ φὡρὸς τὴν μίαν τῶν παίδων γοητέον, ἵν᾽ εἴη τὸ 
ΣᾺ βραχὺ διὰ τὸ μέτρον, ἐπεὶ κὰ πρὸς τὴν μίαν ποιεῖται τὸν λόγον, 
λέγων: ὯὮ, παῖ, ποιήσατε τόδε" εἰ δ᾽ ἐπὶ τῶν δύο δυϊκῶς εἴποις,» οὐχ 
ὀρϑὺν ἔςαι τὸ μέτρον. 



Ἴ 

ΕΙΣ ΤῊΝ ΑΝΤΙΓΌΝΗΝ. 

4. Ουτ’ ΑΤΗ͂Σ, ΑΤΕΡ, στάντα τὰ ΟΥ̓́ΤΕ τ᾿» αὐτὴν ἔχει 
, -“ -“ - -“ 

δύναμιν τῷ οὐδέν" εἰ δὲ τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει. πτῶς ἐρᾶμεν τὸ ΑΤΗ͂Σ 

ΑΤΕΡ ; εἰ γὰρ τὸ ἄτερ πτρὸς τὸ ἄτης συνάψομεν, ἐναντίον ἔςοι ὅ β8- 
ιλόμεϑα" τὸ γὰρ ἄτης ἄτερ, καλόν. ἐςι. Φαμὲν οὖν, ὅτι πρὸς μὲν τὸ 
ἄτης ὑποςικτέον' μόνον δὲ τὸ ἄτερ χέγε,. οὕτως" οὐδὲν οὔτε ἀλγείνὸν, 

οὔτε ἄτης καὶ βλάβης, ἤτοι βλαθερόν' ἄτερ, ἤγεν χωρὶς, ἰδίᾳ, νὸ μονα- 
δικὸν κακόν. Ἢ τὸ ἄτερ πρὸς τὸ οὐδὲν ἔχει τὴν δύναμιν, ὅτως" «οὐδὲν 

χωρὶς καὶ ἰδίᾳ ἐςὶν, ὅτε ἀλγεινὸν, οὔτε βλάβης; καὶ τὰ ἑξῆς. 
6. μὴ λάθῃς εἰς τὸ ΤΩΝ ΣΞΩΝ ἔξωϑεν τὸ ἐπί" ἀλλ᾽ ὥσπερ φαμὲν, 

χακβ ἀνδρὸς τὸ κατηγορεῖν ἐπίςαμοι, ὅτω ὶ τῦτο. 

11. μὴ λάθῃς εἰς τὸ ΦΙΛΩΝ ἔξωϑεν ὑπέρ' ἀλλὰ πρὸς τὸ ΜΥ͂ΘΟΣ 

ἐςὶν ἥ τοιαύτη γενική. 

15. ΕΠΕῚ ΔῈ ΦΡΟΥ͂ΔΟΣ. μὴ εἴπῃς τὸ ΕΠΕῚ ἀντὶ τοῦ, ἀφ᾽ ὃ, 
ἀλλ᾽ ὃν τρόπον λέγομεν, ἐπεὶ συνέδη ἐκέϊνο, γέγονε τόδε, οὕτω καὶ 
τοῦτο" ἐπεὶ δ᾽ ἐν γυχτὶ τῇ νῦν ὁ ςρατὴς τῶν ᾿Αργείων ἐςὶ φροῦδος, ἤτοι 

ἐντεῦϑεν ἀπῆρεν ἐπ᾽ οἴκου, οὐδὲν οἶδ᾽ ὑπέρτερον καὶ ἐπέκεινα τούτϑ" εἶϑ᾽ 
ὥσπερ ἐφερμηνεύδσα τὸ ὙΠΕΡΤΈΡΟΝ, φησὶν, οὔτ᾽ εὐτυχοῦσα μᾶλ- 
λον, οὔτ᾽ ἀτωμένη" τουτέςιν, οὔτ᾽ εἰ εὐτυχῶ μᾶλλον, οὔτ᾽ εἰ ἀτυχῶ, 
ἐπίςαμαι. ᾿ 

20. ΚΑΛΧΑΙΝΟΥ͂Σ᾽. τὸ καλχαίνω ἐκ μεταφορᾶς τοῦ κόχλϑ, τῇ 
τὴν τοορφύραν ἐντὸς κρύπτοντος, εἴρητο!" κάλχη γὰρ ὁ κόχλος" εἰκότως 

δ᾽ ἐτέϑη ἡ λέξις" ὥσπερ γὰρ ἡ τοὐρφύρα ἐντὸς οὖσα τϑ κόχλε ἐν ἀφανεῖ 
ἐςὶν, ἢ καὶ ὅτι πρὸς τὸ σκοτεινὸν κοὴ μελάντερον χρωματίξετοι, οὕτω 
κοὴ ὃν αὐτὴ ἔμελλεν εἰπεῖν λόγον, μήπω ἐκφανϑεὶς, ἄγνωςος καὶ σκο-- 
τεινὸς ἦν. 

21. τὸ ΤΑΦΟΥ͂ οὐ πρὸς τὸ ΠΡΟΤΙΣΑΣ, ἀλλὰ πρὸς τὸ ΑΤΙ- 

ΜΑΣΑΣ ἐςὶν, οὕτως" οὐ γὰρ ὁ Κρέων τὼ κασιγνήτω, καὶ τοὺς ἀδελ- 
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φὸς ἡμῶν, τὸν μὲν, ἤτοι τὸν ᾿Ετεοκλέα, ποροτίσας κοὴ προτιμήσας τοῦ 
Πολυνείκες ἔχει» ἤτοι ϑάψας" τὸν δὲ, ἤγεν τὸν ΙΠολυνείκην, ἀτιμάσας 
τάφο, τεῖέςιν ἀνάξιον καὶ ἄτιμον ταφῆς κρίνας. 

23. οἱ λέγοντες ΧΡΗΣΘΕΙ͂Σ, ἀντὶ τῇ, χρησάμενος, νὰ διὰ τῶᾶτο τὸ 
ΣῪΝ ἀργὸν λαμβάνοντες, ἀμαϑεῖς" τὸ δέ ἐς! τοιοῦτον. ᾿Ετεοκλῆς ὅτε 

πρὸς πόλεμον ἐξήει, παρήγγειλε Κρέοντι, αὐτὸν μὲν ϑάπίειν, Πολυ- 
γείκην δὲ ὃ, εἰ τελευτὴ σφᾶς καταοχήσει" ἔςιν οὖν χρηδϑεὶς, ἀντὶ τοῦ, 
τπαραγγελϑείς" καὶ μὴ εἴπῃς, ὅτι τὸ χρηδϑεὶς, ἀντὶ τᾶ, χρησμὸν δεξά- 
μενος, λέγεϊαι!" ὥσπερ γάρ ἐς! τὸ ἐθέσπισεν ὁ μόνον ἐπὶ ϑεοῦ, ἀλλὰ καὶ 
ἐπὶ βασιλέως, οὕτω καὶ τῶτο' βασιλεὺς γὰρ ἦν ὁ σαραγγείλας. ἸΞύν- 
τασσε δὲ οὕτω" τὸν ᾿Ετεοκλέα μὲν ἔϑαψε κατὰ τῆς χϑονὸς σὺν δίκῃ 

δικαίᾳ, ὡς λέγεσιν, οἱ τὰ ἐκείνα φρονᾶντες δηλονότι, χρησϑεὶς καὶ 
τπσαραγγελϑεὶς κοὶ ὁρισϑεὶς πταρ᾽ αὐτοῦ. ΞῪΝ ΔΙΚΗ δὲ ΔΙΚΑΙΑ, 
ἐπειδὴ τὸν ὑπὲρ τῆς πτατρίδ(» τετελευϊηκότα καὶ ταφῆς τὰργν δί-- 
καιον. 

832. ΚΗΡΥΞΑΝΤ᾽ ΕΧΕΙ͂Ν. εἰκότως εἶπε τὸ ΕΙΧΈΕΙΝ, καὶ ἐκ εἶναι» 
ἐπειδὴ ἅπαξ κηρύξας, εἶχε τῦτο χεχηρυγμένον. 

86. ΦΌΝΟΝ ΠΡΟΚΕΙ͂ΞΘΑΙ. ὅτω λέγε, ἢ πορροκεῖδγαι! αὐτὸν 
φόνον δημόλευςον, ἢ τοροκεῖδδα! αὐτῷ φόνον δημόλευςον. 

80. ΕἸ ΤΑΔ᾽ ἘΝ ΤΟΥΤΟΙΣ, ἤγεν εἰ οὕτως ὡρίδ)η πσαρὰ τοῦ 
Κρέονῖος, τί ποροδϑείμην ἂν ἐγὼ πλέον, λύεσα τὸν ὁρισμὸν κοὴ ϑάποσα 
τὸν Πολυνείκην ; Ἔς: δὲ τὸ ΛΥΟΥ͂ΞΑ κοὺὴ τὸ ΘΑΠΤΟΥ͂ΞΑ διασά- 
φησις τῇ ΤΙ ΠΡΟΞΣΘΕΙΜΗΝ ΠΛΕΟΝ. καὶ γὰρ τὸ μὴ τοῖς κεκε- 
λευσμένοις ὑπείκειν, ἀλλὰ «παρὰ ταῦτά τι διαπράτ]εδγαι, ὥσπερ τις 

προδϑήκη ἐςίν, Ἰςέον δὲ ὅτι τὸ Η σύνδεσμος, ποτὲ μὲν διοιϑευκΊικός 
ἐςι, ποοτὲ δὲ σημασίαν τοῦ κοὴ ἔχει, ὥσπερ καὶ ἐνταῦϑα" ὃ δὲ λέγει τοι- 
οὗτόν ἐςιν, ὅτι οὐκ ἄν δυναίμην ΝΡ τὰ ον ποιεῖν" τοῦτο δ᾽ 

ἄν ἦν, εἰ ταῦτα λύσασα ἔϑαψα τὸν ΙΠολυνείκην, ὅ; ὅπερ ἐμοὶ καϑάπὰξ 

ἀδύνατον. 

53. τὸ ΔΙΠΛΟΥ͂Ν ΠΑΘΟΞ λέγει, ἢ διότι συνῆλδον ἀμφότερα, 

τὴν αὐτὴν μητέρα αὐτοῦ κοὴ γυναῖκα γενέδγαι" ἢ ἐπειδὴ τοροεῖπεν ὅτι ὁ 
πατὴρ αὐτῶν δυσκλεὴς ἀπώλετο, ὅπερ ἦν ἕν σσάϑος" διπλοῦν δὲ τὸ καὶ 
τὴν μητέρα πτεπνίχϑαι" διπλασία γὰρ ἐντεῦϑεν ἡ δυςυχία αὐτῶν ἐγέ- 
γετο. 

66. μὴ εἴπῃς τὸ ΒΙΑΖΟΜΑΙ, ἀντὶ τοῦ, βιάξω" ἀλλ᾽ ὥσπερ φαμὲν, 
ὀνειδίζομοι τόδε, οὕτω αὶ τῶτο. 

70. τὸ ΗΔΕΩΣ ΔΡΟΗΣ τοῦτο λέγει; ὅτι οὔτε ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνα- 
κάσω σε συνθάπῖειν τὸν ἀδελφὸν, οὔτ᾽ ἄν, εἰ ϑέλοις πράσσειν, δρώῃς ἂν 
μετ᾽ ἐμοῦ ἡδέως, ἀλλ᾽ ἀμελῶς κοὴ ὁ μετὰ προϑυμίας. Ἢ τὸ ΗΔΈΩΣ 



414 ΕἸΣ ἈΝΤΙΓΟΌΝΗΝ, 

ποὺς τὴν ᾿Αντιγόνην νοητέον, οὕτω" δρῴης. ἂν μετ᾽ ἐμοῦ οὖχ ἡδέως καὶ 
ἀποδεκτῶς ἐμοὶ, ἀλλὰ κατ᾽ ἀνάγκην, ὅτι ὁ κατ᾽ ἀρχὰς συμθελευούσῃ 
ἐπείδ)ης μοι. 

78. ΦΙΛῊ ΜΕΤ᾽ ΑΥ̓ΤΟΥ͂. ττο οὕτως εἴποις" κείσομιοι μετ᾽ αὐ-- 
τοῦ, φίλη μτὰ φίλαν 

74. εἰκότως εἶπε τὸ ΤΠΙΑΝΟΥΡΓΗΣΑΣΑ: λάϑρα γὰρ καὶ αὐδὰ 
πανεργίας ἔμελλε τὴν ταφὴν ποιήσειν. ΕΠΕῚ ΠΛΕΙΩΝ ΧΡΟΝΟΣ. 
ἰςέον ὅτι οὕτως ἔδει εἰπεῖν, ἐπεὶ ὁ χρόνος, ὃν δέ! μ᾽ ἀρέσκειν τοῖς κάτω, 
πλείων ἐςὶν, ἢ ὃν δεῖ μ᾽ ἀρέσκειν τοῖς ἐνθάδε" νῦν δ᾽ οὐ συνέκρινε τὸν 

χρόνον πρὸς τὸν χρόνον, ἀλλ᾽ ἀνομοιογενῶς τὴν σύγκρισιν ἐποίησε χρόνϑ 
αὶ τροσώπε, λέγων, πλείων χρόνος τῶν ἐνθάδε ἀνϑρώπων. 
.84. ΠΡΟΜΗΝΥΣΕΙ͂Σ. ἰςέον, ὅτι αὶ μόνον τὰ εὐκϊικὰ ἔςιν ὅτε 

«τροςακχ]ικῶν δύναμιν ἔχοντα εὕρηται, ἀλλὰ τὶ ὁριςικὰ ῥήματα ἐπὶ μέλ- 
λονῖος, ὡς ἔς, κἀνταῦϑα" εὕροις δ᾽ ἂν καὶ ἀλλαχϑ, εἰ ξητοίης. 

87. τὸ ΣΙΓΏΣΑ οὕτω λέγε" «πολλὸν καὶ κατὰ πολὺ ἔσῃ ὸ ὑπάρξεις 
ἐχϑίων ἐμοὶ, ἐὰν μὴ κηῤύξῃς τάδε πᾶσι, σιγῶσα' ἤγβν πλέον ἀχϑε- 

δ)ήσομοή σοι, εἰ σιγήσεις. ὰ οὐ τοᾶσι κηρύξεις. 

100. τὸ ΑΚΤΙΣ, εἰ καὶ μακρὸν τῷ κανόνι ἐἴρηται, ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα 
βραχύ ἐςιν, ὡς ἐκ τῇ κώλε τῆς ἀντιςροφῆς ἐςὶ μαϑεῖν" τὰ οἶμοι, διὰ τὸ 

ἐπὶ κλητικῆς ἐνταῦϑα λαμβάνεδϑαι. συςέλλεται" ἣ γὰρ κλητικὴ τοτὲ 

μὲν τὸν ἴσον χρόνον ἔχει τῆς εὐϑείας αὑτῆς, ποοτὲ δ᾽ ἐλάτίονα. ΤῸ 
ΦΑΝΕΝ. δέον οὕτως εἰπὲν, ἡ φανᾶσα κάλλιςον φῶς, τπορὸς τὸ φῶς 
ἔτρεψε τὴν σύνταξιν, τὸ φανὲν κάλλιςον φῶς εἰπών" καὶ ἔςιν ὅμοιον τῷ 
παρὰ τῇ Μυοδαϊραχομαχίᾳ (115.) 

ξύλινον δόλον ἐξευρόντες, 
ἣν ἀαγίδα καλέξσιν. 

108. διὰ τὸ ἐν Δίρκῃ πταρακξδγωι τὰς «σολεμίες, διὰ τῦὅτο ὙΠῈΡ 
ΔΙΡΚΑΙΩΝ ΡΕΕΘΡΩΝ καλλίςην φανῆναι τὴν ἡμέραν φησὶν, ἀπαλ- 
λαγέντων τῶν πταρακειμένων" νόει δὲ τρὸς τὸ ΕΦΑΝΘΗΣ τὸ ΚΑΛ- 
ΛΙΣΤΟΝ ἀπὸ κοινϑδ" τὸ δὲ ΜΟΛΟΥΣᾺ «ρὸς τὸ σημαινόμενον. 

111. ΟΝ ΕΦ᾽ ἩΜΈΤΕΡΑ ΓᾺ ΠΟΛΥΝΕΊΚΗΣ. δέον οὕτως 

εἰπέιν, ὃν ἐφ᾽ ἡμετέρᾳ γᾷ ἤγαγε Πολυνείκης, ὁ δὲ ἀετῷ παρεικάσας 

αὐτὸν, πρὸς τῶτο ὶ τὴν σύνταξιν ἔτρεψεν" ἀετοῦ γάρ ἐς! τὸ ὑπερίπϊατ 

δα! τὸ δὲ ΟΝ ΕΦ' ἩΜΈΤΕΡΑ ΓᾺ ἀσύντακῖον εἴασε" διὰ τᾶτο καὶ 

τὸ ΕΞ ΓΑΝ σάλιν τέϑεικεν" εἰκότως δὲ τὰς ἀσπίδας «π“αρείκασε αῇέ- 

ρυγι' σχῆμα γὰρ ωἹερύγων ἐπέχϑσι τῷ φέροντι" ἐτήρησε δὲ τὴν τροπήν" 

ἀετὲ γὰρ αἱ πἸέρυγες. ἸΠαράδειγμα δὲ τὸ ΟΝ ΕΦ᾽ ἩΜΕΤΈΡΑ ΓᾺ 

τόδε παρὰ Θεκυδίδῃ. (1. 22.) ““ Τῶν δ᾽ ᾿Αϑηναίων, ἔτυχε γὰρ πρεσθεία 

“ὁ σρρότερον ἐν τῇ Λακεδαίμονι τοερὶ ἄλλων σαρᾶσα, καὶ ὡς ἤδϑοντο τῶν 
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«- λόγων, ἔδοξεν αὐτοῖς πσαριτητέα εἰς τὸς Λακεδοιμονίες εἶναι." Ἐς!» 

οὖν τ ΤὨΝ ΑΘΗΝΑΊΩΝ ἀνανταπόδοτον. 
122. ἰςέον ὅτι «ρὸς τὸ ἀετὸς εἶπε τὸ ΤΈΝΥΣΙ, καὴ τὸ ΕΠΤΑ- 

ΠΥ͂ΛΟΝ ΣΤΟΜΑ, ἀπὸ τοῦ ἄςεος ἑπ]απύλου ὄντος κοὴ τὸ ςόμα αὐτῷ 

ἑπἸαπύλον εἰπών" ἢ διότι ἑπ]ὰ ςρατηγοῖς περιέλαδεν αὐτό" τινὲς δὲ τὸ 
ἘΠΤΑΠΥΛΟΝ ΣΤΟΜΑ τρὸς τὸ ἄςυ νοῦσι, τὸ ἑπτὰ τούλας καὶ ςό- 

μᾶτα ἔχον. 

. 120. ΖΕΥΣ ΓᾺΡ, αὕτη ἡ κατασχενή ἐς! πρὸς τὸ ΕΒΑ. Τὸ δὲ 
ΤΟΙ͂ΟΣ ΑΜΦΙ ΝΩΤ᾽ ΕΤΑΘΗ ἕως τοῦ ΔΡΑΚΟΝΤΙ, διὰ μέσε. 

132. τὸ ΧΡΥΣΟΥ͂ ΚΑΝΑΧΗΣ ἢ πρὸς τὸ ΠΌΛΛΩ ΡΕΥΜΑΤΙῚ 
συναπῖέον οὕτως, ἐν πολλῷ ῥεύματι καναχῆς καὶ κίύπε χρυσῷ προσερ- 
χομένες, ἤγεν μετὰ μεγάλης καὶ σλεσίας παρασκευῆς. Ἢ «ρὸς τὸ 

ὙΠΕΡΟΠΤΙΑΣ οὕτως, ὑπέρφρονας χρυσοῦ καναχῆς» ἤτοι χρυσοῦ, 
ποεριφραςικῶς" τατέςιν, ὑπὲρ χρυσὸν σοδᾶντας" οὐχ ὅτι ἐςὴν ὁ χρυσὸς 

αὐτὸς καϑ᾿ ἑαυτὸν σοξαρός" ττῶς γὰρ, ἄψυχος ὕλη οὖσα ; ἀλλ᾽ ὅτι 
τοὺς ἔχοντας τοοιεῖ τοιούτες. ᾿ἸἸςέον δὲ, ὅτι διὰ πάντας τοὺς ᾿Αργείες 

πρῶτον εἰπὼν, πρὸς τὸν Καπανέα τὸν λόγον ἔτρεψεν" οὗτος γὰρ κεκε- 

ραύνωται" νὰ ἔςιν ὅμοιον τῷ τταρὰ Θεκυδίδῃ" ἐκεῖνος γὰρ περὶ τῶν 

᾿Αϑήνηϑεν νεῶν τὸν λόγον «ποιούμενος, ἔτρεψε τὸν λόγον πρὸς τοὺς αὐ- 

τῶν ςρατηγές. (1. 40.) ““ ἐν ἵ αἱ ̓ Ατ]ικαὶ νῆες σταραγενόμενοι τοῖς 
““ Κερκυραίοις, εἴ ποι ποιέξοιγτο, φόθον μὲν παρέχον, μάχης δ᾽ οὐκ 
“« ἦρχον, δεδιότες οἱ ςρατηγοὶ τὴν πτρόῤῥησιν τῶν ᾿Αϑηναίων." Βαλβὴς 
δὲ καὶ ἀφετηρία, ἡ ἀρχὴ τοῦ δρόμθ. ΒΑΛΒΙΔΩΝ οὖν ἐνταῦϑα λέγε 

τῶν τειχῶν, ἐφ᾽ ὧν παρὰ μικρὸν ἂν ἐπιδὰς Καπανεὺς. εἰ μὴ κεραυνῷ 

ἐπεχέϑη, ἔμελλε δραμεϊδγαι πρὸς πᾶσαν τὴν πόλιν, νικητὴς αὐτῆς. 

142. ΕἸΧΕ Δ’ ΑΛΛΗ ΤΑΔΕ, ἤγεν τὰ πράγματα δὲ τάδε ἦν 
ἀλλοτρόπως ἔχοντα, ἃ τότε συνέθδαινεν" ἡμᾶς γὰρ περιδαλν κακοῖς 
βαλόμενοι, αὐτοὶ τούτοις ἐγέπεσον' ἄλλα γὰρ κακὰ ἐπ᾽ ἄλλοις, κακοῖς 
δηλονότι, ἐπενώμα καὶ ἐπέφερε, ταράσσων τὰ πράϊκατα ὁ ἴΑρης. Οὕτως 
οὖν χρὴ γράφειν ΑΛΛΗ͂, καὶ ΕΠ’ ΑΛΛΟΙ͂Σ, ὡς καὶ ἐν τινὶ τῶν παλαιῶν 
βιδλίων εὕρηται, καὶ οὕτω συντάσσειν ὡς εἴρηται. 

144. τὸ ΔΕΞΙΟΞΕΙ͂ΡΟΣ εἴρηται ἀπὸ μεταφορᾶς τῷ δεξιοῦ πρὸς. 
τῷ ἅρματι ἵππου. 

147. εἰκότως τὰ αὐτῶν ὅπλα ΤΕΛΗ ἐκάλεσεν" ὥσπερ γὰρ ἀγαγὰ 

καίως καὶ ὀφειλομένως τὰ τέλη δίδονται, οὕτω ὶ αὐτοὶ, διὰ τὸ ἄξιοι εἶνωι 

δίκην διδόνοι τῆς μεγαλαυχίας, ὥσπερ ἐχρεώςεν τὰ αὑτῶν ὅπλα τοῖς 

ϑεοῖς ἀγαϑεῖνα. ΠΛΗΝ ΤΟΙ͂Ν ΣΤΥΓΈΡΟΙΝ. οὗτοι γὰρ εἰ καὶ ἀπέ- 

ϑανον, ἀλλὰ διότι οὐ διεκρίϑη αὐτῶν ἡ νίκη, διὰ τῶτο οὐκ ἀνετέϑη τὰ, 

ὅπλα αὐτῶν τοῖς ϑεοῖς. 



ἀτὸ ΕΞ ἈΝΤΙΓΤΌΝΗΝ. 

57. ΘΕΣΘΑΙῚ ϑελήσατε, ἤγον. ἔκϑεδ)ε καὶ ποιήσατε λησμοσύνην 
τῶν “πολέμων τῶν νῦν σύναπιε δὲ τὸ ΕΚ πρὸς τὸ ΘΕΞΘΑΙ. , 

160. ἘΛΕΛΈΧΘΩΝ, ἤγεν ὃ κινῶν διὰ τῶν χορῶν τὰς Θήθας" 
τοῦτο δὲ ὅμοιόν ἐς, τῷ (Αἰσύλ. Ἕπτ. ἐπὶ Θήδ. 111.) μη τι 

. χϑονός, 

166. λέόδγη, κυρίως ἣ πολυλογία" ἐπεὶ δὲ τῇ βελῇ πολλῶν λόγων 

δεῖ, διὰ τοῦτο ΛΕΞΧΗΝ τὴν βελὴν νῦν καλεῖ. 
178. δέον εἰπεῖν, τοῦτο δ᾽ αὖϑις, ΤΟΥ͂Τ᾽ ΑΥ̓ΘΙΣ ὡϑδοοβ εἶπε" 

αὶ ἔς!ιν ὅμοιον τῷ" (Αἴαντι 56.) 

καδόκει μὲν ἔδ)᾽ ὅτε 
'Δισσὲς ᾿Ατρείδας αὐτόχειρ κἹείνειν ἔχων, 
Ὅτ᾽ ἄλλοτ᾽ ἄλλον, ἐμπιτνῶν, ςρατηλατῶν. 

180. τὸ ΑΓΧΙΞΣΤΈΤΑ ὌΝ ἐςιν, ἀντὶ τῷ ἄγζεϑαν αὶ συγγέ- 

'ψειαν" ὴ ἔςιν ὅμοιον τῷ γνῶμα, ἤτοι γνωμάτευμα καὶ νῶν, ὡς ἐν τούτῳ 
χε εὕρητο" ΡΡΕΝ 602.) 

Ἔχειν, ἔχοις ἂν γνῶμα, μὴ πειρωμένη. 

καὶ ἐν Ἐῤὐριπίδῃ; ἜΡΜΝΝ 408.) 
Πόλλ᾽" ἕν δὲ σσᾶσι γνῶμα ταυῖϊὸν νὐνῃδόν 

188. φησὶ γὰρ Βίας ὁ ἸΤριηνεὺς, ΑΡΧΗ͂ ΑΝΔΡΑ ΔΕΊΞΕΙ. 

1 212. ΑΙΚΙΞΘΕΝΤ᾽ ἸΔΕΙ͂Ν. τῦτο καϑ' ὅλον ἡ μέρος" τὸ μὲν 
ΑἸΙΚΊΣΘΕΝΤΑ, ὅλον" τὸ δὲ ΔΈΜΑΣ, μέρος. 

224. ΤΙ ΔΗ͂Τ᾽ ΑΝ ΑΛΛΩ ΤΟΥ̓Τ᾽. τοῦτο οὕτως εἴποις" τί δῆτα 

ἐντέλλοις ἂν αὶ προςἄξειας ἡμῖν ἔτι καὶ εἰς τὸ ἑξῆς ΤΟΥ͂ΤΟ, ὃ μέλλεις 

εἰπεῖν, ἐπ᾿ ἄλλῳ, γον ἐπὶ τῷ τορώην ἀνρτα ἄλλο δὲ ἐπ᾽ ἄλλῳ ὀφεί- 
λων εἰπᾶν, ΤΟΥ͂ΤΟ ἐἶπεν. 

231. ΠΟΛΛΑΣ ΓᾺΡ ΕΥ̓́ΡΟΝ, ἤγθν ποολλαὴ φροντίδες ἐπέξησαν, 
τὸ ἐπῆλϑον ἐμοὶ ἀνωχωρήσεως. "Τὸ δὲ ΟΔΟΙΞ ΚΥΚΛΩΝΈΈΜΑΥ- 

ΤΟΝ, ἢ ἀντὶ τᾶ, ςρέφων ἐμαυτὸν εἰς ἀνωχώρησιν ἐν ταῖς ὁδοῖς, δὲ ὧν 

ἐπορευόμην" ἢ ἐν ὁδοῖς νἡὩὰ ἀναπολήσεσι κυκλῶν ἐμαυτὸν, τϑτέςι κατὰ 

γὃν ςρέφων τὴν ἀναχώρησιν. ᾿ 

"262. ΑΓῸΣ ΦΕΥΓΌΝΤΟΣ. ἰςέον ὅτι οἱ ἐκδεθλημένοι νεχροὶ, τὸ 
μὴ τἄφε τετυχηκότες, δοκοῦσι τοῖς ὁρῶσιν ὡς ἐνὰγεϊς μὴ ταφῆς ἠξιῶ- 

σϑοαι" καλυφϑεὶς οὖν Πολυνείκης τῇ κόνει, τὸ δοκεῖν ἐναγὴς εἶναι ἐξέ- 

φυγεν. ΣΗΜΕΙ͂Α Δ’ ΟΥ̓́ΤΕ ΘΗΡΟΣΣ, πολλάκις γὰρ καὶ κύνες 

καὶ λέοντες καὶ ἄρκῖοι σπαράξαννε, τι δῶον, καὶ καταθράξαντες ὅσον 

ἠθοδλοτὸν τὸ λοιπὸν κατέχωσαν εἰς δευτέραν τράπεζαν αὐτοῖς γενη- 
σόμενον. 

265. ἐπειδὴ γὰρ οἱ λόγοι τῶν φυλάκων ἦσαν, διὰ τοῦτο τορῶτον. 
εἰπὼν ΛΟΓΟΙ, εἶτα ΦΎΛΑΞ ΕΛΕΓΧΩΝ ΦΥΛΑΚΑ εἶπε" χαὶ 



ὌΝ ᾿ 
, 
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ἕ ἔςιν ὅμοιον τῷ παῤὰ Θεκυδίδῃ" “« ἐν ἧ αἱ ̓ Ατῆ]ικαὶ νῆες κ. τ΄ λ. (ὡς 

“ς ἀνωτέρω 132.}} ᾿. 
281. εἰκότως εἶπε τὸ ΚΑΘΑΙΡΕΙ͂. κίνδυνον γὰρ παρὰ τ Κρέονῖος 

ἐδόχει αὐτῷ ἡ ἀγγελία ἐνεγκεῖν" ἢ ἐπειδὴ πτρώην μὲν ἄκαμπῖος ἦν, αὶ ἐκ 
ἐδόλετο τοιαῦτα ὑπηρετεῖν' ὕξερον δὲ ὑπὸ τῷ τεάλϑ ταύτην τὴν γνώμην 
κρεέδαλε, καὶ χ, ἄχων εἰς τῶῦτο ἐχώρησεν. 

.288. ἢ τὸ ΔΑΙΜΟΝΑΣ ΛΕΓῺΝ ΠΡΟΝΟΙΑΝ ΣΧΕΙ͂Ν διὰ 

μέσου" τὸ δὲ ΛΕΓΕΙ͂Σ. ΟΥ̓Κ ΑΝΈΚΤΑ. «ρὸς τὸ ΤΟΥ̓ΔΕ ΤΟΥ 

ΝΕΚΡΟΥ͂ ΠΕΡΙ. ἢ πρὸς τὸ ΛΕΓΕΙ͂Σ ΟΥ̓Κ ΑΝΕΚΊΤΑ ὑποςικίέον. 

205. τὸ ΤΑΥ͂ΤΑ ἢ ἀντὶ τῇ τὴν ΙΠολυνείκδς ταφὴν νοητέον, ἵν᾿ ἢ τὸ 
ΜΌΛΙΣ ΦΕΡΟΝΤΕΙΣ ἀντὶ τῇ ἀ προφανῶς, ἀλλὰ, συνεςαλμένως 
τοροτείνονϊες" ἢ ἀντὶ τῷ, ἃ περὶ ἸΤολυνείκες ἐϑέσπισα, ἵν᾿ ἦ τὸ ΜΟΛΙΣ 
ΦΕΡΟΝΤΕΙ͂Σ ἀντὶ τῷ δυσχερῶς καὶ βαρέως ταῦτα δεχόμενοι. 

802. εἰκότως ἐπε τὸ ΝΟΜΙΣΜΑ. ἐκ νόμϑ γὰρ πάντα ἐτάχϑησαν 
ἐνεργεῖδδαι. ; 

8056. τὸ ΒΡΟΤΩΝ πρὸς τὸ ΦΡΕΝΝΑΣ συναπίέον, ἢ πρὸς τὸ ΠΡΑ- 
ΓΜΑΤΑ, οὕτω" πρὸς αἰχρὰ πράγμαϊα ἐλϑέιν βροτῶν, ἤτοι ψ» δυσ - 
τυχίας ᾿ς. ἀφανισμός. 

820. Ἡ ΔΕΊΝΟΝ. ἢ καὶ ὄντως ἐὰν δοκῇ καὶ ὑπολαριβάνῃ τις κατὰ 
τινός τι» δεινὸν ἢ χαλεπὸν ὑπάρχει ναὶ τὸ δοκεῖν καὶ ὑπολαμβάνειν ψευδῆ, 

Δέον δὲ εἰπέϊν, κοὴ ἐὰν δοκῇ ψευδῆ, ΔΟΚΈΙΝ εἶπε" καὶ εὕροις ἂν πολλὰ 
τοιαυτὰ ἑτέρως ογηματιζόμενα, κοὴ ἃ τορὸς τὴν ἔμπροδϑεν σύντἀάξιν" λέ- 
γει δὲ τὸ ΨΕΥΔΗ ΔΟΚΕΙ͂Ν, διὰ φοῦτο, ὅτι εἰ καὶ ἣ ψευδὴς δὰ οὐ 
τοσὅτον λυπέι», ἀλλ᾽ ὅλως τὸ δοξάζειν κακόν ἐς!ν. ! 

333. ΑΛΛ’ ΕΥ̓ΡΕΘΕΙΗ. τοῦτο ἀρχόμενος. ἀπιέναι ἔα μὴ 
ἀκέοντος ἹΚρέοντος" ἦ γὰρ ἂν κατὰ νώτϑ πολλὰς ἐδέξατο. 

8338. ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΔΕΙ͂ΝΑ. τοῦτο ὁ Χορὸς λέγει διὰ τὸν λάϑρα 

ϑάψαντα τὸν ἸΠολυνείκην, νὰ μὴ γνωδ)γέντα ὅςις ἦν. ; 

845. σύναπϊε τὸ ΑΚΑΜΑΤΩΝ φρὸς τὸ ΘΕΩΝ, ἤτοι τῶν ἀκα- 
μάτων κὰὶ ἀπαύςων καὶ ἀϊδίων ϑεῶν. Τὸ ἙΙΛΟΜΕΝΩΝ δὲ, ἀντὶ τοῦ, 
τῶν ἀπὸ ἔτες εἰς ἔτος κινθμένων πρὸς τὸ ἀροτριᾷν ἀρότρων. ΕΙΛΟ- 

ΜΕΝΩΝ δὲ πεν, ὑπᾳδὴ, ὥσπερ κύκλϑ τινὸς τοῦ χρόνου διερχομένου, 
κατὰ τὸν αὐτὸν ἀεὶ καιρὸν κινοῦσι πρὸς τὸ ἀρῶν ἄροτρα, ὥσπερ δὴ κοὴ 
«τὸς τὸ ϑερίξζειν, δρέπανα, τὰ μὲν ἐν χορῶν; τὰ δ᾽ ἐν ϑέρυ. 

358. ΑΜΦΙΛΟΦΟΝ, τὸν κατ᾽ ἄμφω τὰ μέρη ἐπαναςήματα ἔχον- 
ταὶ ἣ τὸν περικείμενον τοῖς λόφοις κοὴ τρωχήλοις τῶν ϑώων. 

862. εἰκότως εἶπεν ΟΡΓΑΣΞ. οἱ γὰρ μὴ τοειϑόμενοι τοῖς νόμοις, 
χαλεπῶν αὐτῶν πειρῶνται. ᾿Ιςέον ὅτι τῷ ΕΔΙΔΑΞΑΤῸ οἱ ῥήτορες 

᾿ ἀντὶ τῷ εἰς διδασκάλϑθ ἔπεμψε. χρῶνται" φησὶ γὰρ ᾿Αριςείδης" “( οὐκ 
ΕςὉ 



418 ἘΠ ΑΝΤΙΓΌΝΗΝ, 

“ς ἐδιδάξατο τοὺς παῖδας, ἀλλ᾽ ἐδίδαξεν αὐτός." καὶ ᾿Αριςοφάνης 
(Νεφ. 1341.) " δὴ 

᾿Ἐδιδαξάμην μέντοι σὲ, νὴ Δί᾽, ὦ μέλε, 
Τοῖσιν δινοίον ἀντιλέγειν. 

νῦν δὲ ἀντὶ τῇ ἐφεῦρε κοὴ ἐδδαξι κεῖτο. 
372. τὸ ΤΈΧΝΑΙΣ ἐκ ἔς! γνθα, ὡς οἴνοή τινες, ἀλλ᾽ ΡΈΚΩΝ, 

οὕτως" ἔχον τὸ μηχανόεν καὶ τὸ ἐρευρίσκον τέχνας, τοτές! τὸ μηχα- 
νἄδγαι νὸ τερινοέϊν τέχνας, σοφὸν ὑπὲρ ἐλπίδα. 

377. ὍΤῺ ΤΟ ΝΗ ΚΑΛΟΝ. ἥδ ὅςις δι᾿ οἰκείαν κακίαν ἀμέτο- 

χός ἐς! τῶν καλλίςων, καὶ οὐ κατὰ γόμους κὰ ϑείαν βόλησιν φέρεται" 

τοῦτο δὲ λέγει διὰ τὸν ϑάψαντα ἸΠολυνείκην" εἰς τῶτο γὰρ φέρει κδὴ Τὸ 

ΤΟΛΜΑΣ ΧΑΡΙΝ. ἐκ δὲ τότου σίςιν καὶ ἀσφάλειαν ἑαυτῷ «περιποι- 

ετοι ὁ Χορὸν πρὸς τὸν Κρώνηρι τὰ συμφέρυνγῖα αὐτῷ φϑεγγόμενος" 
᾿ὕςερον δὲ ἊΝ» εἰς ϑεοὺς ἀναφέρει τὸ πρᾶγμα, ὸ ΔΑΙΜΌΝΙΟΝ 

ΤΈΡΑΣ φησὶ τὴν ταφήν. 

308-400. ὀρραρο τὸ ΑΛΛΑ «πρὸς τὸ ἨἩΚΩ: ὼ λοιπὰ δὲ διὰ 

μέδου. 
423. ἡ σύντάξις. ΚΑΙ ΤΟΤ᾽ ἘΞΑΙΦΝΗΣ ὁ ΤΥΦΩΣ, ὅτος γὰρ 

δρυθίλων καὶ “ἢ ἡοϑμνγήδος ἔφορός ἐςιν, ΑΕΤΡΑΣΣ κοὴ ἐπάρας ΣΚΉΠΤΟΝ 

. ςροβιλώδη ἄ δνέμαν, ἌΧΟΣ καὶ ὸ λύπην ΟΥ̓́ΡΑΝΙΟΝ καὶ ἀερώδη λυπη; 
ρὸς γὰρ ἡμῖν οὗτος ὃ ἄνεμος, ὅταν τοινεύσῃ, ΠΙΜΠΛΗΣΙ καὶ γήμίδε τὸ τὸ 

ἐκεῖ ΠΕΔΙΟΝ ὙΛῊΣ ΠΕΈΔΙΑΔΟΣ, ἥτοι τοῦ ἐν γῇ συρφετοῦ, Αἴ- 
ΚΙΖΩ͂Ν Ἂ μας ἰξζων ΠΑ͂ΣΑΝ ΦΟΒΗΝ καὶ δ ορπὸ ΜΙ, βοῤῴως 
λέγω καὶ ϑωδρα: ΕἘΝΕΣΜΕΣΞΤΩΘΗ ΔῈ σᾶς ὁ ἀὴρ, ἤγεν σὺν τῷ 
πεδίῳ, καὶ οὗτος τῇ ἐκ γῆς ὀνρῥτ ἐν ἠκυνμόυς 

481. ἐπειδὴ τὸ ΛΈΧΟΣ καὶ τὸ ΕΥ̓ΝΗ͂Σ ταὐτόν ἐς!τ" λέχος: ῷ 

εὐνῆς, ἣ εὐνή ἐς!" κοὶ τὸ ΚΕΝῊΣ καὶ τὸ ΟΡΦΑΝΟΝ ταὐτόν ἐς:, 
πρὸς μὲν τὸ ΕΥ̓ΝῊΣ τὸ ΚΕΝῊΣ λέγε" τρρὸς δὲ τὸ ΛΕΧΟΣ, τὸ 
ΟΡΦΑΝΟΝ, μὴ ςίξας δὲ εἰς τὸ ΦΘΟΓΓῸΝ, ἀδόννας τὴν σαρα- 

βολὴν ἕ πέροβι, ττλανηδεὶς ἐκ τῇ ΟΥ̓ΤΩ ΔῈ" ἀλλ᾽ ἡ μὲν π-αραθολὴ 

πορὸς τὸ ΟΡΝΙΘΟΣ ἔχει τὴν δύναμιν, μηδὲν ἐμποδιξομένη, τοῦ ΟΥ̓ΤΩ 
ΔῈ, λείποντος" τὸ δὲ ΟΥ̓ΤΩ ΔΕ; διὰ τοῦτο ἐπέφερεν, ἵνα σύνδεσμον τῆς 
ἐφεξῆς ἐννοίας στοιήσῃ; ὰὺὶ ἔςι ζῆλος Ὁ μηρικός. 

457. ΞΎΝΟΙΚΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΘΈΩΝ ΔΙΚΗ. ἤγουν τὸ δίΞ 

καὶον, ὅπερ ἣ Ἐπ συβόνη αὶ ὁ Ἡλούτων σπεερὶ τῶν ξώντων Ἔα κα λέω 
δὴ τὸ ϑάπίεσϑαι αὐτοὺς ϑανόντας. 

461. τὸ ΘΝΉΤΟΝ ΟΝΤᾺ ἢ «ρὸς τὸν Κρέοντα νόει οὕτως, ὥς ε 
ὙΠΕΡΔΡΑΜΕΙ͂Ν καὶ ὑπερθῆναί σε τὰ νόμιμα τῶν ϑεῶν, ὄντα ϑνητὸν. 

᾿ τατές! κρείτίονα τῶν ϑεῶν φανῆνοι, διὰ τὸ μὴ δύναδϑεώ τινα ὑπὸ τοῦ σοῦ 
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φόθε ἃ προς ἀτῖθσιν ἐκᾶνοι ποιῶν" ἢ τὸ ΘΝΗ͂ΤΟΝ ΟΝΤᾺ ἀντὶ τοῦ, 
τινὰ ἄνϑρωπον, ὅτως" ὥς:ε ὑπερδραμιεῖν καὶ ὑπερβῆναι τινὰ ϑνητὸν ὄντα τὰ 
νόμιμα τῶν ϑεῶν διὰ τὸν σὸν φόθον". κρέϊιτῖον δὲ τὸ ττορῶτον. 

481. τὸ ΠΕΡΙΞΚΕΈΛΗ ἢ πρὸς τὸ ΕΓΚΡΑΤΕΣΤΑΤΟΝ συνα- 
.πέον, ἢ πρὸς τ ΟΠΤΟΝ ἘΚ ΠΥ͂ΡΟΣ οὕτως: ΒΕΞΙΔΟΙ͂Ξ ΑΝ καὶ 
ϑεάσαιο τὸν ἐγκρατές αἴον ϑῆδεριν κοτε ες κοὴ ῥαγέντα πλέϊςα καὶ 

κατὰ πολὺ, ὀπ]ὸν ἐκ πυρὸς περισκελῆ, ἤτοι ἄγαν βαφέντα καὶ ἔντονον. 

γενόμενον, 
484. ἘΚΠΈΛΕΙ. τὸ ἘΚ σρὸς τὸ ΠΕΛΕῚ, ἤγεν ἐχπέλει καὶ 

ἔξεςιν" ἢ πρὸς τὸ ΤΩΝ ΠΕΛΑΔΣΣ συναπίέον, ἤγεν ἐκ τῶν πέλας κοὴ 

τῶν συγγενῶν. 
401. τὸ ΤΑΥ͂ΤΑ ΚΡΑΤῊ ἢ πρὸς τὴν ᾿Αντιγόνην νοητέον" ταῦτα 

κράτη, ἤγεν ἡ τοιαύτη ταύτης ὑπεροψία" ἢ τορὸς τὸν Κρέοντα, ἵν᾽ ἢ 
ταῦτα τὰ κράτη, ἤγεν ἣ ἐμὴ βασιλεία. 

520. τὸ ΔΥΣΞΕΒΗ σρὸς τὸ ΕΚΕΙΝΩ, συνάπέον. 
526. ἢ πρὸς τὸ ΑΛΛΑ ἔξωϑεν λάμβανε τὸ, οὐχ ὑπάρχει νόμος, ὅ- 

τῶς" ἀλλ᾽ οὐχ ὑπάρχει ὁ ἄνϑρωπος νόμος, ἤγεν οὐ νενομισμένον ἐστὶ 
λαθεῖν ἴσον καὶ ὅμοιον τῷ κακῷ" ἢ ὅτως" ἀλλ᾽ οὐκ ἴσον ὰ ὅμοιον ὑπάρχει 
ὁ χρηςὸς ἄνθρωπος τῷ κακῷ, ὥς: λαθεῖν τὴν αὐτὴν τιμὴν δηλονότι. 

586. τὸ ΤΕΓΓΟΥ͂Σ ΕΥ̓ΩΠΑ ΠΑΡΕΙ͂ΑΝ πρὸς τὸ ΕἸΙΒΟΜΕΝΗ 

σύναπῖε" τὸ δὲ ΝΕΦΕΛΗ μέχρι τ ΑἸΣΧΎΝΕΙ, διὰ μέσε. 
566. ΤΟΙ͂Ξ ΘΑΝΟΥ͂ΞΙΝ ὨΦΕΛΕΙ͂Ν. οὐ μόνον αἰτιατικῇ συν- 

τάσσεται τὸ ὠφελῶ, ἀλλὰ καὶ δοτικῇ, ὡς ἐνταῦϑα" φησὶ δὲ νὴ Αἰογύλος" 
Ὡς τοῖς ϑανοῦσι χρήματ᾽ οὐδὲν ΜΝ 

675. ΤΎΑΙ. διὰ τὸ μέτρον ἐξεδλήϑη τὸ ," εἰ δὲ μετὰ τ «βέλει 
γράψειν γυίαι, ἔςω σοι ἀντὶ κοινῆς συλλαβῆς. 

588. ΕΥ̓ΔΑΙΜΟΝΈΣ. ταῦτα. λέγει ὁ Χορὸς διὰ τὸ τοῦ Λαΐου 
γένος, ὅτι εὐδαίϊμινές εἰσιν, οἷς ὑπῆρξεν ὁ βίος καὶ ὁ τῆς ξωῆς χρόνος Α--. 
᾿ΤΕΥΣΤΟΣ καὶ ἀμέτοχος ΚΑΚΩΝ, ΟΙΚ ΓᾺΡ ΑΝ ἀνϑρώποις 
ΣΕΙΣΘΗ͂ καὶ ἀνατραπῇ καὶ δυςυχήσῃ ὁ ΔΌΜΟΣ. ΘΕΟΘΕΝ καὶ ἀπὸ 
ϑεοῦ, ΟΥ̓ΔῈΝ ΑΤῊΣ καὶ δυευχίας ἘΛΛΕΊΠΕΙ, ΕΡΠΟΝ κοὴ φε- 
ρόμενον ἘΠῚ τὸ ΠΛΗΘΟΣ τῆς αὐτῶν ΓΈΝΕΑΞ. ΟΜΟΙΟΝ. 

ὭΣΤΕ, καὶ ὥσπερ ΟΙΔΜΑ κοὴ κῦμα ΠΟΝΤΙΑΣ ΑΛΟΣ; ΚΥΛΙΝ- 
ΔΕῚ καὶ ἀνακυκᾷ ἐν ΣΤΟΝΏΩ, καὶ ταραχῇ ΒΥΣΞΟΘΕΝ καὶ ἀπὸ βυϑᾶ 
ΘΙΝΑ ΚΕΛΑΙΝΗΝ, ἤτοι τὴν ἐν τῷ βυϑῷ κεκρυμμένην κόνιν, τὴν 

ΔΥΞΗΝΕΝΙΟΝ καὶ τὴν δυσκόλως ὑπὸ τῶν ἀνέμων ἀνατρεπομένην, ὅταν 
ἐν ΠΝΟΑΙ͂Σ ΘΡΗΣΞΑΙΣ καὶ Θρᾳκικαῖς ΔΥΣΠΝΟΟΙ͂Σ καὶ κακῶς καὶ 

ἀγρίως τὐσόδαϊῃ, ἘΠῚ τὸ ἐ φρυτοινῆ, ἡὸ τὸ μορτῶ τῆς ἁλὸς ΔΡΑΜΗ 

αὶ ἐπέλϑῃ τὸ κῦμα δηλονότι. ᾿ 
ΕΘ 
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607. ἙἘΞΧΑΤΑΣ ὙΠῈΡ ΡΙΖΑΣ. ἐογάτην ῥίζαν νοέϊΐ ᾿Αντιγόνην 

ἡ Ἰσμήνην" λέγει δὲ φάος ἐν τοῖς δόμοις τῇ Οἰδίποδος ἀνατέϊλαι; διὰ τὸ; 
ἀπαλλαγὴν γεγονέναι τῇ ππολέμϑ, κοὴ τῶν πτραγμάτων εἰς κατάςασίν: 
τινα ἐλϑόντων. Τὸ δὲ ΦΟΙΝΤΑ ΘΕΩΝ ΤΩΝ ΝΕΡΤΕΡΩΝ ΑΜΑ 
ΚΟΝΙῚΣ, ἀντὶ τοῦ, τὴν ἐργάτην ῥίζαν ϑερίξει ὁ “Αδης" εἰκότως δὲ τὸ. 
ΚΟΝΙῚΣ τέϑειται" διότι γὰρ ἐκάλυψεν ᾿Αντιγόνη τὸν ἀδελφὸν Πολυ- 
γείκην κόνει, διὰ τοῦτο τεϑνήξεδδοι ἔμελλε" δέον δὲ εἰπᾶν, ἀμᾷ δέ νἱν, δ' 

δὲ ἀσυνδέτως ἐπήγαγι" σύναπῖε δὲ αὶ τὸ ΚΑΤᾺ «ρὸν, τὸ ΑΜΑ;. ἤτοι: 

ΚΑΤΑΜΑ καὶ ὺ ὑπ  λεῆς. αὶ καταθάλλει ΝΙΝ αὶ αὐτὴν ἡ κόνις τῶν »μίμν 
Δεῶν" ποταπή; ἢ Φοινία, ἤγϑν φόνον Ἰπμέ, προξενᾶσα. 

615. Ο ΠΑΝΤΟΓΉΡΩΣ, ὁ πάντας καταβάλλων" τὸ γὰρ γῆρας: 
ὥσπερ καταδολή ἐ ἐς ιν" ἢ ὁ ἀϊδιος. 

6ι6. οὕτω χρὴ γράφειν ΑΚΑΜΑΤΟΙ ΤῈ ΘΕΩΝ, ἵν᾽ ἢ ὅμοιον τῷ 
τῆς ὐρηνοι μῳ μὰ κώλῳ. 

617. τὸ ΓΉΡΩΣ «τοὺς τὸ ΔΥΝΑΣΤΑΣ σύναπῖε, ἤ ἤγεν δεσπότης 

οὐχ ὑπὸ Χρόνου γηράσκων. 
620. πρὸς τὸ ΜΈΛΛΟΝ οὔϑεσαι μόνον τὸ ΑΡΚΈΣΕΙ- εἱ γὐὰ 

ἘΠΈΙΪΤΑ ἔμφασιν ἐνεςῶτος ἔχει" τὸ δὲ νῦν πτρὸς τὸ πρώην ἔπεϊά ἐς!ν". 
ἢ ἐπειδὴ νῦν λέγει τὸν λόγον, οὐκ ἐδέησεν αὐτῷ ἐνεςῶτα χρόνον ϑεῖνοι,, 
ὅπερ εἰ εἴποις, τὸ ἘΠΕΙΪΤΑ ἀντὶ τῷ μέλλον νοήσεις, ἵν᾽ ἦ τὸ ΜΕΔ- 
ΔΟΝ πρὸς τὸ ΕΠΕΙ͂ΤΑ, μέλλοντος μέλλον καὶ χρόνΒ τπταράτάσ!ς" εἴ 

δὲ μὴ, τὸ ΠΡῚΝ διπλῆν νόει, αὶ ἀντὶ τῇ νῦν, τὶ ἀντὶ τὸ σάλαμ" τὰ γὰρ 
νῦν καὶ πάλαι τῷ ἔπειτα πρότερόν ἐς τ" τὸ δὲ τῇ ἔπειτα ΤῈ; ἀντὶ τῇ ΚΑΙ. 

ὃν πρὸς τὸ ἘΠΑΡΚΈΣΕΙ σύναπῖε. 

622.. τὸ ΝΌΜΟΣ ὉΔ᾽ ΟΥ̓ΔῈΝ ἙΡΠΕῚ οὕτω νόει" ὅδε ὁ γόος, 

ὃν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς τῇ Διὸς ἔφαμεν; ΟΥ̓ΔΕΝ καὶ οὐδαμῶς ΕἙΡΠΕῚ καὶ φέ- 
ρετη ΠΑΜΠΟΛΙ͂Σ καὶ σαγκόσμιος τῷ βίῳ τῶν ϑνητῶν ἄτερ αὶ χωρὶς 
ἄτης" τϑτέςιν, ὃ περὶ τῶν ϑεῶν ἔφαμεν, οὐκ ἔς, σερὶ ἀνϑρώπων εἰπεϊν" 
ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἀπαϑέϊς ἢ ἄφϑαρτοι, οἱ δὲ ἄνϑρωποι ϑνητοὶ καὶ πσαϑηϊικοί. 

625. Α ΓᾺΡ ΔΗ. αὕτη ἡ καϊασκευὴ πρὸς τὸ ΝΌΜΟΣ ΟΔδ᾽ ΟΥ̓-- 
ΔῈΝ ἙΕΡΠΕΣ ἐςὴν, εἰ καὶ ἀσαφὴς ἐκ τοῦ φανεροῦ δοκεῖ: οὕτω γὰρ᾽ νοξί---. 
τοῦ" ὁ νόμος ὁ εἰς τὸς ϑεοὺς οὐκ ἔςιν ἐν ἀνθρώποις" ἀλλὰ δυςυχίαις. ὦ 

ὑποπίπϊεσιν: ἐλπίσι γὰρ ἀπατώμενοι, ὡς, εἰ τόδε ποοιήσαιεν, καλῶς" 

αὐτοῖς ἕξεὶ; φοιᾶντες εἰς δυςυχίας ἐμπίπ]εσιν, ὃ. δὴ καὶ ᾿Αντιγόνη τέ--. 
πονῶε. 6 ᾽ 

638. ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΔΟΚΕΙ͂Ν ΕΞΘΛΟΝ. τοῦτο λέγει διὰ τὴν. 

᾿Αντιγόνην δοκᾶσαν τὸ ϑανεῖν ἥδιςον. 

694. ΘΕΟΙ ΦΥΟΥ͂ΣΙΝ. τῆτο λέγει; διότι προϊὼν μέλλει εἰπεῖν» 

ὡς ἄνομον ἡγεῖται ἡ πόλις τὸ σὸν κατὰ τῆς τραιδὸς ϑέσπισμα, ὡσανεὶ. 
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λέγων, ὡς ἐπειδὴ τὸ φρονεῖν ϑεόϑεν ἀνθρώποις, λόγον ἂν ἔχοι καὶ τὴν 
τοόλιν καλῶς λέγειν. 

7156. τὸ ΑΓΆΛΜΑ πρὸς τὸ ΕΥ̓ΚΛΕΙΑΣΣ συναπῖέον, ἵν᾿ ἢ ὀὐλῶας 

ἄγαλμα, ἤτοι εὔκλεια. 
784. μὴ λάξῃς εἰς τὸ ΛΕΓΌΝΤΩΝ ἔξωϑεν τὸ ἀπό: ἀλλὰ πρὸς τὸ 

ΜΑΝΘΆΝΕΙΝ ἐςὴν ἡ γενική" ὥσπερ γάρ ἌΜΩΝΝ, ἥδε τῶν καλῶν μά- 
ϑησις, οὕτω καὶ τῦτο" ὁ γὰρ λέγων τι χρηςὸν, οὗτος τὸ μανδάνεν οἷον 
γεννᾷ, καὶ αἴτιος τοῖς ἄλλοις τότε καϑίςαται. 

748. ΠΟΛΙΞ ΓᾺΡ ΟΥ̓Κ ἘΣΞΘ᾽. δεῖ γὰρ τὴν τῶν πολλῶν γνώ- 
μὴν τράτϊειν τὸν ἄρχοντα, αὶ τοὺς πτολλὲς τὴν αὐτῶ. 

750. ἰςέον ὅτι τὸ ΓΟΥ͂Ν ἐνταῦϑα δύνωμιν ἔχει τῷ γάρ" καὶ εὕροις ἂν 

παν] αχὴ τῶν λογοποιῶν ἐξετάξων" εὕρηται δὲ νἡὰ τὸ ΓῈ; μόνον ἀντὶ τοῦ 
γὰρ, ὡς ἔχει αὶ τὸ σταρὰ Λιβανίῳ: Τοῖς μέν γε κάλλος ἐκ ἔπες:. 

762. εἰπόν]ος τὸ Αἵμονος δι᾿ ἑαυ]ὸν ΚΑῚ ΘΑΝΟΥ͂Σ ΟΛΕῚ ΤΙΝΑ, 

Κρέων δι᾿ ἑαυτὸν τῶτο ἐνόησε. Δέον δὲ εἰπέ, ϑρασέως, ΘΡΑΣῪΣ 
εἶπε. πρὸς τὸ ΕΠΕΞΈΡΧΗ. ν 

771. τὸ ΚΑΤ᾽ ΟΜΜΑΤΑ καὶ τὸ ΠΛΗ͂ΣΙΑ ἐκ πσαραλλήλε. 

776. ὅτω τὸ ΜΑΙΝῊ συντάσσων λέγε" καὶ ἵνα ΜΑΙΝῊ καὶ ὀργίξῃ 
τοῖς ϑέλεσι τῶν φίλων" ἐγὼ δὲ οὐχὶ ϑυμϑμένῳ πείσομαι. 

778. τὸ ἘΠΣΤῚ πρὸς τὸ ΒΑΡΥΣ συναπῖέον, οὕτως" ὁ ΤΗΛΙΚΟΥ͂- 

ΤΟΣ δὲ κα ὁ νέος νῦς, ὁποῖος ὁ τῇ Αἵμονος, ΑΛΓΉΣΑΣ καὶ λυπηϑεὶς,. 
βαρύς ἐςιν. , : 

785. σύντασσε οὕτω: ΚΡΎΨΩ, αὐτὴν ΖΏΞΣΑΝ ΕΝ ΚΑΤΩΡΥ͂ΧΙ 
αὶ ὀρύγματι ΠΕΤΡΩΔΕΙ͂, ἤγεν πέτραν ὀρύξας, ταύτην κατακρύψω, 

ΑΓῺΝ καὶ φέρων ΕΝΘ᾽ ΑΝ Ἡ καὶ ὑπάρχῃ ὁδὸς ἘΕΡΗΜΟΣ ΒΡΟΤΩΝ, 
ἤγεν ἔνϑα οὐ διατρίβεσιν ἄνϑρωποι, ΠΡΟΘΕῚΣ καὶ ἔμπροδνεν αὐτῆς 
ϑεὶς τοσῶῦτον μόνον ΦΟΡΒΗΣ καὶ τροφῆς, ὩΣ καὶ καϑὰ ΑΤῸΣ καὶ 
μίασμα, ἤγεν ὡς μισητῇ μόρριὴν αὐτῇ τρορὴν δοὺς, ΟΠΩΣΣ ὴ ἵνα ἐκ- 
φύγῃ ἡ πόλις ΠΩΣ καὶ κατὰ τρόπον τινὰ τὸ ἭΜΙΑΣΜΑ καὶ τὴν ἁμαρ- 
τίαν, καὶ ἡ τταρὰ τσάντων μέμψιν, ὡς λιμοκϊονήσασα αὐτὴν ̓ ἀπώλεσε. 

780. ΤῸ ΜΗ ΘΑΝΕΙ͂Ν πρὸς τὸ ΑἸ ΤΟΥΜΕΝΗ συναπῖέον, οὐ 
τρὸς τὸ ΤΕΎΞΕΤΑΙ, οὕτω" κάκξι τὸν “Αδην, ὃν μόνον σέβει ϑεῶν, 
αἰτεμένη ἡ ξητᾶσα τὸ μὴ ϑανεῖν, ἴσως τεύξεται τούτο. 

798. ΟΚ ΕΝ ΚΤΗΜΑΣΙ. οὐ γὰρ μόνον ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ 
κτημάτων ἐρῶμεν" ὅϑεν ἡ σελεονεξία γίγνεται. 

801. ΜΕΜΗΝΕ. ἤτοι τῇ καϑεςηκότος ἐξίςαται, καὶ κατέχειν ἑαυ-- 
τὸν οὐ δύνατοι. 

802. ΣῪ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝ, οἱ γὰρ σώφρονες καὶ δίκαιοι» οἱ μὲν ὑπὸ 
ἘΕ63 
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κἄλλες γυναικῶν, οἱ δὲ ὑπὸ κϊημάτων ἐπιϑυμίας τὴν ἑαυϊῶν φύσιν κὦ 
γήσαντο. 

8ο0ῦ. ΝΙΚΑ ΔΕ. ἤγ!ν ὁ τῆς ᾿Αντηγόνης ἔ ἔρως πλέον ἴγυσε τῇ Ὑαα 
τρικϑ φίλτρα" δέον δὲ εἰπεῖν, νικᾷ ἐναργῶς; ἘΝΆΑΡΓΗΣ εἶπε πρὸς τὸ 
ΙΜΕΡΟΣ. 

8090. ΠΑΡΕΔΡΟΣ. πάρεδρον λέγει τὸν Ἔρωτα τῶν μεγάλον ἐν 

ἀρχαῖς νόμων, ὡς κααανφίανζαι ἀνϑράπωνν χαϑάσκερ ᾧ τὰ μεγάλα 

νῶι τῶν δϑεῶν Ἡριμᾶς ΑΜΑΧΟΣ. «πρὸς τὸ ΝΙΚΑ ἐςὶν ἡ κατα- 
σκευὴ, οὕτως" ἡ ἄμαχος. γὰρ ϑεὸς ᾿Αφροδίτη ΝΣ Ἰτς τοτές:τν, ἣ τοῦ 

γάμϑ τῆς ἍἌΜΙΥΛΑς ἐγύησις ὅτω διακέιδγαι ποραφζκιυάζα τὸν Αἵμονα. 

815. εἰ μὲν τὸ ΠΑΓΚΟΙ͂ΤΑΝ τὸν “Αδὴν νοήσεις, ἀντὶ τῇ “πάγκοι- 
νον εἴποις" εἰ δὲ τὸν τάφον τῆς ᾿Αντιγόνης. ἀντὶ τῇ, εἰς ὃν ἀεὶ κοιταδδή- 
σεται. 

817. ΓᾺΣ ΠΑΤΡΙΑ͂Ξ γρᾶζφε, μὴ ττατρῴας" οὐ γὰρ Ἀρμόῤαδι τῷ 

μέτρῳ οὕτως. 

8595. ΞΈΝΗΝ λέγω τὴν Νιόθην, ἢ ἢ ἀντὶ τᾶ φίλην, ὡς ϑυγαρερα τῷ 

᾿ ἸΤρντάλυ, ἢ διὰ τὸ μὴ Ἑλληνίδα εἶναι!" βάρθαροι γὰρ οἱ Φρύγεξ'" ἢ 

διὰ τὸ δυςυχῆ εἶναι, καϑάπερ αὐτὴ, φίλην ἑαυτῆς λέγει. ΣΙΠΎΛΔΟ, 
ΠΡῸΣ ΑΚΡΩ. Σίπυλον ὄρος ἐν ᾿Ασίᾳ, ὅπερ οἱ μὲν τεερὶ τὴν Σμύρναν 
εἶναί φασιν" οἱ δὲ, ἀνωτέρω, ὃ νῦν Ἐσοῖνας ὀνομάξεται, ἔνϑα φασὶ τὴν 
Νιόβην κλαίουσαν τοὺς παῖδας, ὑπὸ Διὸς λελιϑῶδθαι κατοιχϊείραντος, 
αὐτήν. 

838. ΚΑΙ ΝΙΝ ΌΜΒΡΩ ΤΑΚΟΜΕΝΑΝ. καὶ αὐτὴν τηκομένην 
κἡἡὰ δαμαξομένην ἐν ὄμδρῳ, ὥσπερ ὑπάρχει ἣ τῶν ἀνϑρώπων φήμη, οὐδα-- 

μῶς λείπει αὶ χιών: τϑτές!, λιϑωϑᾶσα ὄμβρῳ καὶ χιόνι χειμάζετοαι. 

850. ΟΤΑ καὶ ὁποῖα ΑΚΛΑΥ͂ΤΟΣ τῶν ΦΊΛΩΝ, ἤγεν μὴ ϑρήνου 
ὑπὸ τῶν φίλων ἀξιωϑδεῖσα, ἐν ΟΙΟΙΣ καὶ ὁποίοις ΝΌΜΟΙΣ': οὐ γὰρ, 
γενομοϑέτηται οὕτωσι κατορύτϊειν. ἘΡΧΟΜΑΙ ΠΡῸΣ ἘΡΓΝᾺΆ καὶ 
κατασκεύασμα ΤΥΜΒΟΧΩΣΤΟΝ ΤΑΦΟΥ ΠΟΤΑΙΝΙΟΥ͂ καὶ 
ποροσφάτου, ἤτοι τορὸς τὸν ὑπὸ γῆν κατορωρυγμένον τάφον, ΜΕΤΟΙ͂- 

ΚΟΣ ΟΥ̓́Τ᾽ ἘΝ ΒΡΟΤΟΙ͂Σ ΖΩΣΙΝ, ΟΥ̓́Τ᾽ ΕΝ ΝΈΚΡΟΙΣ ΘΑ- 
ΝΟΥ͂ΣΙ, τετέςιν, οὔτε πορὸς ζῶντας μετοικιξομένη, διὰ τὸ ὥσπερ νε- 
κρὸς κατορύτ]εδ)γο!, ἢ αὐτικὰ τεϑνήξεδγο!" οὔτε πτρὸς νεκρὲς, διὰ τὸ 
ζῶσα καὶ μὴ ϑανᾶσα κατορύτ]εδγοη" τὸ δὲ ΤΩ, ΔΥΣΤΑΝΟΣ διὰ μέσα. 

868. ΠΑΤΡΩΟΝ ΑΘΛΟΝ. ἤγεν ὅσον δυςυχίας ἔμελλεν ἐκεῖνος 
δυςυχῆσοι, τῦτο αὐτὴ ἀποπληροῖς, τοιαύταις σεεριπεσᾶσα δυςυχίαις. 

873. δέον εἰπέϊιν, ἡμῖν τοῖς κλεινοὴὶς Λαῤδακίδαις, ΗΜΕΤΈΡΟΥ 

ἐπε πρὸῪὸς τὸ ΠΟΥΜΟΥ͂. Ἢ οὕτως" ἔψαυσας τῇ τορόπαντος καὶ ὅλϑ 

«πότμῃ τοῖς κλεινοῖς Λαδδακίδαις, τῇ ἡμετέρα, ἤγεν τῇ συγγενικϑ, 
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801. ΙΕΡΟΝ ΟΜΜΑ; ἤτοι τὸν ἥλιον" ἢ τὸ τῆς λαμπάδος ὄμμα, 

ἀντὶ τῷ ἡλία φῶς. 

8038. τὸ ΑΔΑΚΡΥΤΟΝ σαφηνισμός ἐς; τοῦ ΟΥ̓ΔΕῚΣ ΣΤΕΝΑ- 
ΖΕΙ. τὸ γὰρ παρ᾽ οὐδενὸς ςεναζόμενον, ἀδάκρυτόν ἐςιν. 

805. ΑΡ’ ΓΣΤῈ καὶ γινώσκετε ὩΣ καὴ ὅτι οὐδεὶς ἂν παύσαιτο, ἘΠ 
ΧΡΕῚ Η, ἤγεν χρήσιμα αὐτῷ, λέγειν τορὸ τοῦ ϑανεῖν ἀοιδὰς γὰ γόες" 

τῶτο δὲ λέγει ὀργιζόμενος τοὶς ἄγεσιν ̓ Ανσηχόνην» ὅτι εἴασαν τοιαῦτα 
μὰ Δ αὑτῆς διεξέρχεδ)αι!, κοὴ οὐ ταχέως ἤγαγον πρὸς ὅπερ κετιῆριδνη 

ὄρυγμα. ᾿ 
809. ΑΦΕΙΤῈ χρὴ γράφειν, οὐκ ἄφετε, καὶ ΖΏΣΑ ΤΥΜΒΕΥ- 

ΣΕῚΙ. οὕτω γὰρ ἁρμόζει τῷ μέτρῳ" τὸ ΑΦΕΙΤΕ, δὲ καὶ ἐν τινὶ τῶν 
τποαλαιῶν εὕρηται βιθλίων" συντάσσειν δὲ οὕτως" οὐκ ἄξετε ταχέως 
αὐτὴν, αὶ ἄφειτε μόνην ἔρημον, περιπϊύξαντες ἐν τῷ κατηρεφεῖ τύμξῳ, 
ὡς εἴρηκα ἐγὼ, εἴτε χρὴ ϑανεῖν αὐτὴν, εἴτε τυμβεύσει ἐν τοιαύτῃ ςέγῃ 
ξῶσα, ἤγδν ἐντάφιος κείσεται. ΖΏΣΑΝ δὲ ὀφείλων εἰπὲν καὶ ΤΥ͂Μ- 
ΒΕΥΣΕΙ͂Ν πρὸς τὴν ἄνω αἰτιατικὴν αὶ πρὸς τὸ ΘΑΝΕΙ͂Ν, ὁ δὲ πρὸς 
εὐθεῖαν ἔτρεψε τῇ τῷ μέτρε ἀνάϊκῃ" οὐ γὰρ ΖΏΣΑΝ ὁ ποιητὴς ἔγρα- 

εΨεν, ὡς ἐν πολλοῖς τῶν βιδλίων εὕρηται, ἀλλ᾽ οἱ συντάσσειν μὴ ὧν 

ϑέντες. 

905, ΣΣΤΕΡΉΣΕΤΑΙ, ἢ ἤτοι τοῦτο αὐτῇ ἔςοι φέρησις χοὴ φημία, τὸ 

εἰ ποφοῥῶα ἀπὸ τῶν ξφώντων εἰς τοὺς ϑανόντας" δέον δὲ οὕτως εἰπεῖν, 

τῆς ἄνω διαίτης ςερήσεται, ἐπειδὴ ἣ τοῦ κόσμϑ ςέρησις μετοικία ἐςὶ, 

ΜΕΤΟΊΚΙΑΣ εἶπεν, εἰ κοὴ ἀγνοδντές τινες τὸ ΜΕΤΟΙΚΊΑΣ ἀντὶ 

τῇ, τῆς μεϑ᾽ ἡμῶν διατριβῆς λέγεσιν, 
006. ΠΕΡΞΕΦΑΣΣΑ, ἡ Περσεφόνη, ἣ φέρεσα ἄτας καὶ βλάξας, 

ὥς φησι Πλάτων ἐν Κρατύλῳ" διπλασιάξεται δὲ ἐνταῦϑα τὸ σ, διὰ τὴν 
τοῦ μέτρε ἀνάγκην. 

9016. ΤΟΙ͂Ξ ΦΡΟΝΟΥ͂ΣΙΝ ΕΥ̓. πάντες γὰρ οἱ νενεχεῖς καὶ με 
πράγματα ὡς δεῖ διακρίνοντες, ἠγάσαντό με τῆς τποερὶ σὲ σπεδῆς. 
Σύναπῖε δὲ τὸ ΕΥ̓ πρὸς τὸ ΕΤΙΜΗ͂ΣΑ. ᾿ 

920. ΤΙΝΟΣ ΝΟΜΟΥ͂. ἤγεν τίνι νόμῳ χαριϑομένη, καὶ ςέργουσα 
αὶ ἀποδεχομένη τῶτον, λέγω ταῦτα ; 

952. ΚΟΙΡΑΝΙΔΑΙ, οἱ τρὄχοντες τῶν Θηβαίων" ἢ κοιρανίδας 
λέγει τοὺς τρογόνες αὐτῆς. 

055. ΤῊΝ ΕΥ̓́ΣΕΒΙΑΝ γράφε Ἄβμρρ ἵν ἢ οἰκεῖον τῷ μέδσρῳ 
ἐκεῖνοι γὰρ τῶν τοιούτων τοροπαροξυτόγων ϑηλυχῶν ὀνομάτων τὰς δι- 
φϑόγγες συςέλλοντες, διὰ τοῦ , μόνου ἐκφέρεσι τσαροξυτόνως" ἀλλὰ καὶ 
τὸ ΣΕΒΙΣΑΣΑ ἀπὸ τοῦ σεδίξω ὀφείλεις λέγειν" οὕτω γὰρ ἁρμόξοι 

τῷ μέτρῳ. 
ΕΒΘ4 
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9056. ΕΥ͂ΛΔΑ ΚΑΙ ΔΑΝΑΑΣ. παραμυϑόμενος ὁ Χορὸς τὴν ̓ Αν- 
τιγόνην, εἰς τοαράδειγμα τὴν Δανάην εἰσάγει, ὅτι ὶ ἐκείνην ὁ πτατὴρ 

᾿Ακρίσιος, διότι ἐν στύργῳ οὖσα ἔγκυος γέγονεν ὑπὸ Διὸς, χρυσῷ γενο- 

μένου καὶ καταῤῥυέντος ἐπὶ ταύτην ἀπὸ τὸ τέγθοι ὀργιδ)εὶς, ἐν χαλκῷ 

κιβωτίῳ μετὰ τοῦ παιδὸς ἐνέκλεισεν. ἜἙς! δὲ τὸ ΧΑΛΚΟΔΕΤΟΙ͂Σ 
ΑΥ̓ΛΑΙ͂Σ καὶ τὸ ΤΥΜΒΗΡΕΙ ΘΑΛΑΜΩ, ταυτό. 

967. Λυκἔᾶργος ὁ Δρύαντος παῖς. βασραὺῤ Μακεδόνων, τιμῶν πάν- 
τὰς τοὺς ϑεοὺς, ἀϑέως διέκειτο πρὸς Διόνυσον, κα ἐπειρᾶτο τἄς τε βάκ- 

χας αὐτοῦ καὶ τὸς χορὸς χαϑαιρᾶν" ἐξενεχϑεὶς οὖν σποοτὲ εἰς πόηοιν 

᾿ὸ τροπῆς γενομένης, ἐπεὶ φεύγειν' ἤρξατο, συνεποδίδ)η ἐν ᾿δήμανα ὑπὸ 

Διονύσε, δ ἘΡΡΡΗΣ εἰς χρημνὸν, τὸ ζῇν ἀπολώλεκεν" ἔων δέ φα- 

σιν, ὡς λαθόντες αὐτὸν οἱ πολέμιοι συμποδιδ)έντα, καὶ εἰς "ἄντρον ἐμδα- 
λόντες, τὸ τὴν εἴσοδον κλείσαντες, ἐλιμαγχόνησαν, ὃ ναὶ κρεϊτ]ον: συνάδει 
γὰρ τῷ ΠΕΤΡΩΔΕῚ ΔΕΣΜΩ, ΚΑΤΑΦΡΑΚΤΟΣ. εἰ δὲ πρὸς τὸ 
ἄνω εἴποις τὸ ΠΕΤΡΩΔΕῚ, ἀντὶ τῷ ςεῤῥῷ νοήσεις" λέγει δὲ τὴν Δυ- 
Χδύργδ ἱυρίαν, οὐχ ὅτι ἣ ᾿Αντιγόνη ἀσεβὴς ἦν, ὥσπερ ἐκεῖνος, ἀλλὰ 
διὰ μόνον τὸ πτᾶϑος. 

073. ἘΠΕΓΙΝΩ, ΜΑΝΙΑΣ. ἐπέγνω τὰς οἰκείας μανίας, ὡς εἷς 

κακὸν αὐτῷ ἐτελεύτησαν" λέγει δὲ ὅτι ταῦτα ἀποχερδαίνϑσιν οἱ κακοὶ 
αὶ ἀσεβεῖς.᾿ 

“978. μμεία κῆδος συνῆψε τοῖς ᾿Αϑηναίοις, ὌΝΟΝ Ὅμεϑμαν Ἐ- 

ρεχϑέως, ἐξ ἣ ἧς ἔχε Ζῆδον καὶ Κάλαϊν, καὶ Κλεοπάτραν, ἣν γήμας Φινεὺς 

δύο παῖδας ἐγέννησε, ΤΙλήξιππον ἡὶ ΠΠανδίονα. ̓  Μετὰ δὲ τὸν Κλεοπά- 
τρας ϑάνατον ἐπέγημεν ᾿Ιδαίαν τὴν Δαρδάνε, κατὰ δέ τινας, Ἐϊδοϑέαν 
τὴν Κάδμε ἀδελφὴν, ἥτις ἐξ ἐπιδϑλῆς τυφλώσασα τοὺς Κλεοπάτρας 

σαῖδας, ἐν τάφῳ ἘδΥΟΡΣε ζῶντας" ἣ δὲ ἐπιδϑλὴ τοιαύτη" πρόβετορς: 

αὐτῶν Ὡρὸς ἄννέω, ὡς δῆϑεν πειρώντων αὐτήν" ἀπατηδὴς οὖν Φινεὺς, 

ἐξεσίαν αὐτῇ τούτων ἔδωκεν. Ἕ ΜῊΝ δέ φασιν, ὅτι Φινεὺς ξῶσαν τὴν 

Κλευτάτραν ἀπαξιώσας, τὴν ᾿Ιδαίαν ἔ ἔγημε: Κλεοπάτρα γᾶν ἀμυνο-. 
μένη τοῦτον; τυφλοὶ τοὺς πσαῖδας αὑτῆς. Ἢ σύνταξις" αἱ δὲ ΒΟΣΠΟ - 

ΡΙΑΙ καὶ Θρᾳκικαὶ ἀκταὶ τῆς ἁλὸς, τῆς ἀπὸ τῶν κυανέων πετρῶν ΔΙ- 

ΔΥΜΑΣ καὶ διπλῆς" εἰς δίχα γὰρ αἱ κυανέαι πέτραι τὴν ἐκεῖ ϑάλασ- 
σαν τέμνϑσιν" ἣ διότι αἱ πέτροις δύο, ὶ ἡ ϑάλασσα διδύμη ἐς" καὶ Ο 
ΞΑΛΜΥΔΗΣΣΞΟΣ συταμὸς τῶν Θρᾳκῶν, ΝΑ καὶ ὅπε ὁ ΑΡΗ͂Σ 

ΑΤΓΧΙΠΤΟΌΛΙΣ καὶ γείτων ἐς ν᾽ ἐκεῖ γὰρ τὸ ἱερὸν ἦν ΓΆρεος" ΕἾΔΕ νὰ 

ἐθεάσατο ἘΛΚΟΣ καὶ πήρωσιν ΑΡΑΤΟΝ καὶ καταράσιμον τοῖς ΔΙΣ- 
ΣΟΙ͂Σ καὶ διπλοῖς ΦΙΝΕΙΔΑΙ͂Σ καὶ Φινέως τοαισὶ, Πληξίππῳ καὶ Παν- 

δίονι, τυφλωϑὲν ἐκ τῆς ἀγρίας ΔΑΜΑΡΤΟΣ καὶ γυναικὸς τοῦ Φινέως. 

τῆς Κλεοπάτρας τῆς ἑαυτῶν μητρὸς, ἢ τῆς μητρυιᾶς αὐτῶν τῆς Ἰδαίας 
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τῆς ϑυγατρὸς Δαρδάνου" ἄμφω γὰρ, ὡς εἴρητα!, λέγετω. ΤΥΦΛΩ- 
ΘΕΝ, ἀλαὸν καὶ τυφλὸν, ΑΡΑΧΘΕΝ καὶ σληγὲν οὐκ ἐν ΑΚΜΑΙ͂Σ καὶ 
ὀξύτησιν ἘΤΓΧΕΩΝ καὶ ξιφῶν, ἀλλ᾽ ὑπὸ αἱματηραῖς τε χερσὶ, καὶ ἐν 
ἀκμαῖς ΚΕΡΚΊΔΩΝ, ἤτοι σιδηρῶν ἀτράκτων, ἀραχθὲν ἐν τοῖς κύκλοις 

τῶν ὀμμάτων τοῖς ἀλαςόροις. 

991. ΑΝΥΜΦΕΥ͂ΤΟΝ. ἤγεν ἀὐδίονόβ θῦνε μητρὸς γέννημα ὑπ- 

ἄῤξαντερ δέον δὲ εἰπεῖν, ἀνυμφεύτθ μητρὸς, ἈΝΥΜΦΕΣΤΟΝ πρὸς 
τὸ ΓΌΝΑΝ εἶπε. 

1012. ΔΙΜΗ͂Ν, ἤγεν συναγωγή" ἐκεῖ γὰρ συνάγων τοὺς ὄρνιϑας, 
ὅταν τι βούλωμαι μαντεύσαδγαι, σκοπῶ τὴν αὐτῶν πῖῆσιν καὶ τὰς φωνάς. 

1014. δέον εἰπεῖν κλαξόντων πρὸς τὸ ΟΡΝΊΘΩΝ, ΚΛΑΖΟΝ- 
ΤᾺΣ εἶπε πρὸς τὸ σημαινόμενον: τὸ γὰρ ΑΚΟΥΩ ΦΘΟΓΓῸΝ 

ΟΡΝΙΘΩΝ, ἀντὶ τῷ, ὄρνιϑας" οἱ δὲ λέγοντες τὸ ΚΛΑΖΟΝΤΑΞ 
τὩρὸς τὸ ΕΓΝΩΝ, ψυχροί τινές εἰσιν. 

1021. ὅτι μετὰ τῶν μηρῶν καὶ τὴν χολὴν τοῦ ζώϑ καὶ τὴν κύςιν παρε- 
τίϑεν, ἀκριξῶς ἐν Αἰογύλῳ εἴπομεν εἰς τὸς πὰ ἐπὶ Θήβαις. Δέον δὲ 

εἰπέϊν, μεταρσίως, καὶ καταῤῥυείσης τῆς τοιμελῆς,» ΜΕΤΆΡΣΙΟΙ εἶπε 

«ρὸς τὸ ΧΟΛΑΙ, καὶ ΚΑΤΑΡΡΥΈΕῚΣ «τὸς τὸ ΜΗ͂ΡΟΙ. 

1025. εἰκότως εἶπε τὸ ΟΡΓΊΩΝ. ὥσπερ γὰρ τὰ μυςήρια οὐδεὶς 
εἶδεν, εἰ μὴ οἱ πεπειραμένοι, οὕτω ἢὶ τὰ μαντεύματα οἱ μάντεις μόνοι 
γιγνώσκοντες τοῖς ἄλλοις διασαφὅσιν. : 

1028. ἢ πρὸς τὸ ΠΑΝΤΕΛΕΙῚΣ ὑποςικχτέον, οὕτω, καὶ αἱ ἐσζάροι αἱ 
παντελεῖς, ἤτοι ἐν αἷς πᾶσαι αἱ ϑυσίαι τελᾶντον" ἣ πρὸς τὸ ΠΛΗ- 

ΡΕΙΣ, οὕτως" οἱ γὰρ βωμοὶ ἡμῖν καὶ ἐχάραι, ΠΛΗΡΕῚΣ καὶ σεεπληρω- 
μέναι εἰσὶ, ΤἨΑΝΤΕΛΈΕΤΣ καὶ τέλειοι, ΤΟΥ͂ ΓΟΝΟΥ͂ καὶ τοῦ υἱοῦ 
Οἰδίποδος, τοῦ ΠΕΠΤΩΤΟΣ καὶ πεσόντος ΔΥΣΜΟΡΟΥ͂ καὶ ἀϑλίε" 
τὸ ὃ ὙΠ’ ΟἸΩΝΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΚΥΝΩΝ ΒΟΡΑΣ ἑρμηνεία ἐςὶ τοῦ 

σῶς εἰσὶ τα μὰ 

1033. Ἰςέον ὅτι ἑνικῶς τορῶτον εἰπὼν τὸ ΟΡΝΙ͂Σ, ἐπειδὴ οὐχ ἃς ὁ 

“σοιῶν τὴν βοὴν, ἀλλὰ πολλοὶ, τορὸς πτληϑυντικὸν ἀπέδωκε τὸ ΒΕ;- 

ΒΡΩΤΕΈΣ,, εἰ καὶ ἀμαϑεῖς τινὲς τὸ ΟΡΝῚΣ ἀντὶ τῷ ὄρνιϑές φασι; καὶ 
τὸ ΡΟΙΒΔΕῚ ἀντὶ τῷ ῥοιδδῦσιν, οὐκ εἰδότες ὅτι μόνον ἐν οὐδετέροις 
τληϑυντικοῖς τὰ ἑνικὰ τρίτα τορόσωπα τῶν ῥημάτων ἀντὶ τοληϑυντικῶν 
λαμβάνεται, ὡς ἄλλα τε πολλὰ μαρτυρεῖ, κοὴ τὸ παρὰ Λιβανίῳ" 
Ἤρα γὰρ, φησὶ, τὰ μειράκια τῷ γέροντος" εἰ κοὴ ἐν Πινδάρῳ πϑ εὕ-- 
ρῆται μόνῳ: (Πυϑ. Δ. 100.) ἦ ῥα Μηδείας ἐπέων ςίχες. 

1046. μὴ λάδης εἰς τὸ ΤΟΥ͂ΔΕ; ἔξωϑεν ἐπὶ ἢ κατά" ἀλλ᾽ ἔςιν ἥ 

γενικὴ πρὸς τὸ ΣΚΟΠΟΥ͂. τὸ δὲ ΣΚΟΠΟΥ͂ πρὸς τὸ ΤΌΞΟΤΑΙ. 

οἱ γὰρ τοξότοι, σκοποῦ τοξότωι εἰσίγ,. Ὦ, ΠΡΕΣΒΥ, ΠΑΝΤΕΣ ΩΣ 
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ΤΟΞΟΤᾺΙ ΣΚΟΠΟΥ͂ ΤΟΥΔῈ; ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ, τετέςιν, ὅσπερ 
σκοπὸν ποοιησάμενοί Ὥς τοξεύετε. 

1048. ΠΑΛΑΙ. υἱὸς αὐτῷ Μεοικεὺς, Τειρεσία φρόϑιν εἰκένεοι: 
οὑς εἰ πρὸς τὸ σπήλαιον τ δράκοντος ἕἑ ἑκὼν ἑαυτὸν ἀναιρήσει; σωτηρία : 
μι -“ ΄ ᾽ τ Ἕἤ Ἁ ἢ." 
ἔςοι τῇ πόλει, ἀπελῆῶν ἐκεῖσε, ἑαυτὸν διεχρήσατο. 

1049. ΠΡῸ ΞΑΡΔΕΏΩΝ. ἐν γὰρ τῇ Λυδίᾳ «πλησίον Σάρδεων ὃ. 

Πακτωλός ἐς! ποταμὸς ψήγματα χρυσᾶ τοῖς ἐκεῖ χορηγῶν" χὰἀλεῖ 

γοῦν τὸν χρυσὸν ΗΛΕΚΤΡΟΝ, διὰ τὸ καϑαρόν' τοιῶτος γὰρ ὁ ἤλετ 
κῖρος. Ἔςι δὲ καὶ ἐν τῇ ᾿Ινδίᾳ τόπος χρυσξ ψήγματα ἔχων, ὃν ἄνο- 
ρύτϊεσι ϑηρία τινὰ, μύρμηκες καλούμεναι, πϊεροῖς χρώμενα; ἀφ᾽ ὧν οἱ 

᾿Ινδοὶ μηχαναῖς τισὶ λαμβάνϑοι τὸν χρυσόν. 
τοῦδ. ὥσπερ τὸ λέγω μόνον πρὸς δοτικὴν συντάσσεται, μετὰ δὲ τῇ 

κακῶς συντεϑὲν, αἰτιατικῇ, οὕτως ἔχει καὶ τὸ ΑΝΤΕΙΠΕΙΝ, καὶ τὸ 

ΚΑΚΩ͂Σ ΑΝΤΕΙΠΕῚΙΝ’ τὸ μὲν δοτικῇ, τὸ δὲ κακῶς ἀντειπεῖν, αἰ- 

τιατικῇ- 

Ἰ0θρ. ΑΡ᾽ ΟΙΞΣΘΑ. ἄρα γινώφκειρ λέγων. ἡμᾶς ὄντας ταγοὺς» 

ἐχεῖνα ἃ λέγεις ; τοτέςιν, ἄρα γινώσκεις οὐ τοὺς τυχόντας ὑδρίξοιν, 

ἀλλὰ βασιλεῖς ; ; 

1072. ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ χρὴ γράφειν, ἵν᾽ ἢ μακρὸν τὸ α, ὡς ἐκ. χρά- 
σεὼς ὄν" εἰ δ᾽ ἄλλως γράψεις, οὐκ ὀρϑὸν ἔ πὰ 

1081. τὸ ΨΥΧΗΝ καὶ πρὸς τὸ ΒΑΛΩΝ καὶ Ὡρὸς τὸ ΚΑΤΩΚΙ͂ΣΑΣ 

λάμβανε κατὰ συνεχδοχήν. 

1002. δέον ἐχϑρῶς εἰπέιν, ΕΧΘΡΑΙ εἶπε πρὸς τὸ ΠΟΛΕΙ͂Σ. ἀπο- 

ρήσειε δ᾽ ἄν τις, πῶς εἶπε ΣΥΝΤΑΡΑΣΣΟΝΤΑΙ, καὶ οὐ, συνταραχθή-: 
σονται!" οὔπω γὰρ ἐταράχϑησαν, ἀλλ᾽ ἔμελλον" καὶ φομὲν͵ ὅτι ὁ τα- 

ραγμὸς αὐτῶν, εἰ κοὴ μήπω γέγονεν, ἀλλ᾽ ἐξ ὅτϑθπερ᾽ εἰς αὐτὰς π-αρὰ 
κυνῶν, ἢ οἰωνῶν, τὰ σπαράϊματα γέγονεν, ἐξ ἐκείν τοῦ καιροῦ ἡ φθοροὰ 
αὐταῖς ἐπεχρέματο. Ἑἰς δὲ τὸ ΟΞΩΝ, μὴ λάθῃς ἔξωϑεν ἐπὶ, ἀλλὰ 

πρὸς τὸ ΚΑΘΗΓΝΙ͂ΞΑΝ, οὕτω, καϑ᾿ ὅσων ἥγνισαν, ἤγεν μεμια- 

σμένως ἔφερον" ἅγος γὰρ; τὸ μίασμα. 
1096. ΩΞΤΕῈ ΤΟΞΟΤΗΣ. τῦτο λέγει, διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, ὃν, 

ἄνωθεν ἔφη (1045.) ππάντες, ὥςε τοξότοι, σκοποῦ τοξεύετ' ἀνδρὸς τϑδε". 
διὸ προσέϑηκε καὶ τὸ ΒΕΒΑΙΑ, δεικνὺς ἐντεῦϑεν, ὅτι ἃ σὺ ὑπολαμ.- 

θάνεις ἐξ ἡμῶν ἐπὶ σοὶ φέρεδϑοι κέρδες χάριν, ψευδῶς λογίζῃ. 
1108. καὶ γὰρ τὸ ΕἸΚΑΘΕῚΝ καὶ ὑποτάσσεδγαι τῷ μάντει, καὶ 

ϑάπιειν ἐᾷν ἸΠολυνείκην, καὶ ᾿Αντιγόνην ἐξελαύνειν τοῦ τάφα, ΔΕΙ- 
ἼΝΟΝ. «πολλοὺς γὰρ εἰσαῦϑις ὁμοίες εἶναι ποροτρέψεται; εἰδότας ὡς 

οὗτοι κακοὶ ὄντες οὐκ ἐκολάδδησαν. Τὸ δ᾽ ΑΝΤΙΞΤΆΑΝΤΑ με αὐτῷ 
ΠΑΤΑΞΑ͂Ι τὸν ΘΥ͂ΜΟΝ αὐτοῦ ἐν ΑΤΗ καὶ ἐν βλάβῃ, τοτέςι, τὸ διὰ 

"νον ομονυκιε. Ὁ ἀν μμυ «ς . ζ ἀμ.. 
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μάχης ἐλϑεῖν με αὐτῷ, καὶ τὴν ἀναίδειαν καὶ ϑρασύτητα αὐτῶ, ἣν πρὸς 
ἐμὲ ἐνεδείξατο, τιμωρήσαδϑαι, ἘΝ ΔΕΙ͂Ν ΠΑΡΑ καὶ φάρες:" ϑεῖον 
γὰρ τὸ τῶν μάντεων γένος, τὴ οὐχ οὕτω δεῖ πρὸς αὐτοὺς ἀπαντᾷν, ἀλλὰ 

γεραίρειν τιμαῖς. 
1124. ΕΔΗ͂ΣΑ, ἐδέσμευσα, καὶ εἰσήγαγον εἰς τὸ ὄρυγμα αὐτήν" ἢ 

δεσμὸν λέγει; ὅπερ εἴς τε αὐτὴν αὶ τὸν ΙΠολυνείκην ἐκύρωσεν. 
1127. ΠΟΛΥΩΝΥ͂ΜΟΣ ἐςιν ὁ Διόνυσος, ὅτι οἱ μὲν. Βακχεῖον, οἱ 

δὲ Ἰάκχον, οἱ δὲ Εὔϊον, οἱ δὲ Λύαιον, οἱ δὲ Εἠραφιώτην, οἷ» δὲ Διμή- 
τριον, οἱ δὲ Διϑύραμβον αὐτὸν καλᾶσιν. ἌΓΑΛΜΑ δὲ Σεμέλης αὐτὸν 

καλεῖ, ὡς ἀπ᾽ ἐχείγης ἐπ᾿ εὐδαιμονίᾳ καὶ λαμπρότητι Θηδῶν γεννηϑέντα" 
ἐπικαλέξται οὖν αὐτὸν ὁ Χορὸς, φοξούμενος διὰ τὲς τᾶ μάντεως λόγες. 

1134. ἐπειδὴ ἐν Θήβαις ὁ Διόνυσος μὲν γέγονεν, ὅτος δὲ τὰς Βάκ- 
χας τοεποίηκε, διὰ τοῦτο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ αὐτὴν τῶν Βακχῶν λέϊει. 

1141. Κορύχιου ἄντρον ἐ ἐν Παρνασῷ" ἄλλοι δέ νὰν σόλιν παρα- 

κειμένην αὐτῷ οὕτω χαλθμένῃν. 

1144, Νύσσα, πόλις ὑπὲρ Αἰϑιοπίαν πσταρακείμενον ἔχασα ᾿ ἘΝῚ ἐφ᾽ 

οὗ ἐτιμᾶτο ὁ Διόνυσος. 
1146. ΧΛΩΡΑ Τ᾽ ΑΚΤΑ, ἤγεν ἀειϑαλὴς, διὰ τὴν ἐκεῖ ἄμπελον, 

τὴν καϑ᾿ ἑκάςην ἡμέραν βότρυς ποεπαινομένες ἐκφέρεσαν, ὅϑεν καὶ ἥ 

σπονδὴ τῷ Διονύσῳ" διὸ καὶ τὸν τόπον καλεῖ τρολυςάφυλον, ὅς ἐςτιν ἐν τῷ 
Παρνασῷ, ὡς Εὐριπίδης φησί: (Φοινισσ. 236.) ἸΞυντακῖέον δὲ τὸ μὲν 

ΠΕΜΠΕῚ «πρὸς τὸ ΣΕ;, τὸ δὲ ΣῈ; πρὸς τὸ ΘΗΒΑΙΑΣ ΑΤΎΤΑΣ 
ἘΠΙΣΚΟΠΟΥ͂ΝΤΑ, τετέςιν, ἐκ Παρνασοῦ εἰς Θηβῶν χωρεῖς ἐπι-- 

τήρησιν" τὸ δ᾽ ΑΒΡΟΤΩΝ ΕΠΕΩΝ ΕΥ̓ΑΖΟΝΤΩΝ διὰ μέσε, ἀντὶ 
τῇ, ϑείων ὕμνων εἰς σὲ φερομένων. 

1160. ὅτω χρὴ γράφειν ΠΥ͂Ρ ΠΝΕΌΝΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ΧΟΡΑ- 
ΓῈ, ἵν᾿ ἢ τὰ κῶλα ὅμοια τοῖς τῆς ςροφῆς" ἀμαϑεῖς γάρ τινες τῶν μέ- 

τρῶν τοῦτ᾽ ἐνήλλαξαν, ΧΟΡΑΓῈ ΑΣΤΡΩΝ γράψαντες" καλεῖ δὲ πῦρ 
πνέονϊα ἄςρα, τὰς λαμπάδας, ἃς ἐν γυχῖὶ αἱ βάκχαι κατέχεσι. ΦΘΕ - 

ΓΜΑΤΩΝ, τῶν ὕμνων τῶν βακχικῶν, ἐπειδὴ κατὰ τὴν νύκτα ἐγένονῖο. 
1164. ΞΥ͂Ν ΝΑΞΤΑΙ͂Σ γράφε" οὕτω γὰρ ἁρμόξει τῷ μέτρῳ" καὶ 

ΣΑΙΣ ΘΥΑΣΙ ΠΡΟΣΠΟΛΟΙ͂Σ. εἰ ἄλλως γράψεις, οὐκ ὀρϑῶς 
γράψεις. 

1100. ΠΟΤΕΡΑ ΠΑΤΡΟΑΣ: ἀπορήσειεν ἄν τις ἐνταῦϑα πτῶς» 
τϑ ἀγγέλϑ εἰπόντος ΑὙΥ̓ΤΟΧΕῚΡ, ὁ Χορὸς ἐρωτᾷ περὶ τῷ φονεύσανϊος" 
καὶ φαμὲν, ὅτι οἱ δεχόμενοι συμφορῶν λόγες τταρὰ τινὸς, ὥσπερ ἐχπλητ- 
τόμενοι τῷ ἀκούσματι; οὐ τπτάντα τὸν λόγον ἀκριδῶς ἀκόδσιν, ἀλλὰ 
μόνην τὴν ἀρχὴν δεχόμενοι, αὖϑις τὸν λέγοντα ἐπανέρονται. 

1106. μὴ λάξῃς εἰς τὸ ΠΑΙΔΟΣ ἔξωϑεν τὸ ΠΕΡῚ. ἀλλὰ πρὸς τὸ 
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ΚΛΥΟΥ͂ΣΑ ἐςὶν ἡ γενική" τὸ γὰρ κλύειν, τῇ «πσαιδὸς ἦν" τοτέςιν, 
ἐκεῖνος τσαρέογε τῶτο κὰ αἴτιος γέγονεν. 

8108. ἣ τοιαύτη γενικὴ, τὸ ΠΑΛΛΑΔΟΣ πρὸς τὸ ΕΞΟΔΟΝ 

ἐςίν" αὕτη γὰρ ἦν ἡ τῆς ἐξόδε αἰτία, Ἢ πρὸς τὸ ΣΤΕΙΧΟΥ͂ΞΑ 

ὑποςικτέον, ἵν᾿ ἢ τὸ ΠΡΟΞΣΗΓΌΡΟΣ «ρρὸς τὸ ΠΑΛΛΑΔΟΣ. ἐ γὰρ 
μόνον πτροσήγορος τῷ δένι, ἀλλὰ καὶ τῷ δένος φαμέν" οὕτω: ΣΤΕΤ- 
ΧΟΥ͂ΣΞΑ κοὴ πορευομένη πρὸς ἔξοδον, ΟΠΩΣ καὴ ἵνα ΙΚΟΙΜΗΝ καὶ 
ἔλθοιμι ΠΡΟΣΗΓΌΡΟΣ καὶ συνόμιλος τῆς Παλλάδος ϑεᾶς, ΕΥ̓ΓΜΑ - 
ΤΩΝ καὶ εὐχῶν, τετέςιν ἵνα εὐχὰς αὐτῇ προσφέρω. Μὴ ξενιδϑῇς δὲ 

πρὸς τὰς δύο γενικὰς, τὸ ΠΑΛΛΑΔΟΣ καὶ τὸ ΕΥ̓ΓΜΑΤΩΝ. ὥσπερ ᾿ 

γάρ φαμεν, διδάσκαλος τῶν παίδων εἰμὶ μαϑημάτων, ὅτως αὶ τᾶτο. 
1206. τοῦτο οὕτω συντάξεις" ὦ ΦΙΛΗ ΔΕΣΠΟΙ͂ΝΑ, ΕΓῺ ΠΑ- 

ῬΩΝ ἐνταῦϑα ΚΑῚ ἘΡΩ͂ καὶ εἴπω, ὅσα δηλονότι προεῖπον, ΚΑῚ ΟΥ̓-. 

ΔῈΝ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙ͂ΑΣ ΠΑΡΗΣΩ , καὶ καταλείψω. 

1210. ἀπορήσειεν ἄν τις, τπτῶς, τοῦ ἕπεδδαι καὶ ὁδηγξῖιν ἐναντίων ὄν- 
τῶν, ὅτός φησιν ἘΓῺ, ΔῈ; ΣΩ ΠΟΔΑΙῸΣΞ ἘΞΠΟΜΗ͂Ν ΠΟΞΕΙ͂. 

χα φαμὲν, ὅτι διὰ τοῦτο λέγει τὸ ἘΞΠΟΜΗ͂Ν, διότι δὅλος ἦν, οἱ δὲ 
δὅλοι τῇ τῶν δεσποτῶν ἄγονται γνώμῃ" τὸ δὲ ΠΟΔΑΓΙῸΣ, διότι ὅτος 
τότε τὸν αὑτοῦ δεσπότην «τροέπεμπεν. 

1212. τὸ ΕΤῚ πρὸς τὸ ἘΞΚΚΈΉΤ ΤΟ συναπέον. ᾿ 

1214. δέον εὐμενῶς εἰπέν, ΕΥ̓ΜΕΈΝΕΙΣ εἶπε πρὸς τὸ ΟΡΓΑΣ. 
ΚΑΤΑΣΧΈΕΘΕΙΝ δὲ λέγει ΕὙΜΕΝΕῚΙΣ τὰς ΟΡΓΑΣ, διότι τὸ τὴν 
ὀργὴν ἐπέχειν, εὐμένειά ἐς:ν. : 

1219. τὸ ΝΎΜΦΕΙΟΝ σρὸς τὸ ΚΟΡΗΣ" τὸ δὲ ΚΟΡΗΣ τρὸς 
τὸ ΑΔΟΥ͂. τὸ γὰρ ὄρυγμα εἰς ὅπερ εἰσδέθλητοι, ὥσπερ ϑάλαμος ἦν 

αὐτῇ" αὐτὴ δὲ τῷ “Αδϑ' ϑάνατος γὰρ αὐτὴν ἐνταῦϑα κατείληφε, καὶ 
οἱονεὶ ὁ ἽΑδης αὐτὴν ἐνυμφεύσατο. 

1235. μὴ λάβῃς εἰς τὸ ΑΥ̓ΧΕΝΟΣ ἔξωϑεν τὸ ἐξ’ ἀλλ᾽ ἔςιν ἡ τοι- 

αὔτη γενικὴ πρὸς τὸ ΚΡΕΜΑΣΤΗΝ. 
1286. βρόχον μιτώδη σινδόνος, κυρίως τὴν ἁρπεδόνην τὴν ἐν τοῖς 

ὑφάσμασι φασίν" ἐνταῦϑα δὲ λέγει τὴν ϑώνην αὐτῆς, ἥτις ςενοεπίμηκχες 

ἦν τμῆμα σινδόνος" ἄλλοι δέ φασι τὸ αὐτῆς κρήδεμνον" οἱ δὲ, τὸ τῆς 
σινδόνος μέρος μεϑ᾽ ἧς αὐτὴν ἐνῆκαν ἐκεῖσε. 

1240. τὸ ΣΤΥΓΝΟΝ ἢ ἀρσενικὸν νοητέον τορὸς τὸ ἜΦΕ;, ἢ οὐδέ- 

τερον πρὸς τὸ ΟἸΙΜΩΞΑΣ. 

1263. τὸ ΠΡΟΘΗΣΕΙ͂Ν καὶ πρὸς τὸ ΕΞ ΠΟΛῚΝ ἐκληπϊέον. 
1264. ΑΜΑΡΤΑΝΕΙ͂Ν, ἀνοίκεια ἑαυτῇ ἔργα «οοιξῖν" λέγω δὴ τὸ 

δρᾶσοή τι περὶ αὑτὴν δυοχερὲς ἐπὶ τῷ τταραδόξῳ τῆς τῇ πταιδὸς συμφο- 

ρᾶς ἀκόσματι. δ, δ διυδνν “ῳἰϑδιδε ὟΑ ὦν ἀν’ ἀν 
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. 1286. τὸ ἘΠΑΙΣῈ με ΕΝ τῷ ΕΜΩ ΚΑΡΑ, ἀντὶ τοῦ, ἐξέςησε 
τὰς ἐμὰς φρένας, καὶ τοῦ λελογισμένε «παρατροπὴν εἴργαςο" οὐ γὰρ 
ἐγίνωσχον κατ᾽ ἐμαυτοῦ κινῶν τὸν ᾿Ανάγυρον, τοιαῦτα κατ᾽ ᾿Αντιγόνης 
ὀψηριάμένοξὶ ΧΑΡΑΝ δέ φησιν, ἣν εἶχε δηλονότι, τῆς ἀρχῆς ἐγκραϊὴς 

γεγενημένος. 
.. 1280. τοῦτο οὕτως εἴποις" Ὡ ΔΕΞΠΟΤΑ, ΕΟΙΚΑΣ καὶ φαίνῃ 

ΗΚΕῚΝ καὴ ἐλϑεῖν ΟΨΕΣΘΑΙ καὶ ἰδᾶν ΚΑΙ ΤΑΓῈ; ΕΝ ΔΟΜΟΙ͂Σ 
ΚΑΚΑ παγδί, ἤγεν τὸν Εὐρυδίκης ϑάνατον, ὩΣ ΕΧΩΝ ΤῈ ΚΑΙ 

ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΣ, ταῦτα δ᾽ ἐκ παραλλήλε -εἴρητα, ΤᾺ ΜΕΝ, 
κακὰ δηλονότι, ΠΡῸ ΧΕΙΡΩΝ καὴ ἔμπροδδεν τῶν χειρῶν, ἤγδν. τὸν 
Αἴμονα ϑανόντα, τὸν σὸν τραῖδα, ΤΑ ΔΕ;, ἤγδν τὴν τοῦ γένες συμφο- 
ρὰν, ΦΈΡΩΝ καὶ ὑπομένων" τριπλᾶ γὰρ ἐπῆλδε αὐτῷ κακά" ὅ τε. 

᾿Ετεὀκλέες καὶ ΠΠολυνείκες, καὶ τῆς ἀδελφῆς αὐτῶν ᾿Αντιγόνης ϑάνατος" ὅ 
τε τῶν; δύο υἱῶν αὐτοῦ Μενοικέως καὶ Αἵμονος; "ἡ τελευταῖος σσάντων ὃ 

τῆς αὐτοῦ γυναικὸς Εὐρυδίκης. 

1205. ΔΥΣΚΑΘΑΡΤΟΣ, ὁ γόων᾽ αὶ συμφορῶν ἀδυνάτως ἔχῃ, 

χοιϑαῤρεῦδαι ᾿Δδγ0 εἰς ὃν πάντες μετὰ τὴν ἐνθένδε ἀπαλλαγὴν συνά- 

Ὑόντοι, ὥσπερ εἰς λιμένα. 

112907. ΤΙΝ᾽ ΑΥ̓ΔΑΣ ΛΟΓΟΝ γράφε, ἵν᾽ οἰκεῖον ἢ τὸ κῶλον πρὸς 
τὸ τῆς ςροφῆς" τὸ γὰρ ΤΙΝΑ ΘΡΟΕῚΣ οὐκ ἔχει ὀρϑῶς. 

1309. ΒΩΜΙΔΑ. Ἰρέον, ὅτι ἣ τοῦ Κρέοντος γυνὴ τοερὶ βωμὸν, ὄντα 
τῶν βασιλείων ἐντὸς, μαχαίρᾳ ἑαυϊὴν ἀπέσφαξεν" ἐδήλωσε δὲ τὴν σφα- 

γὴν, διὰ τῇ ΟΞΥΘΗΚΤΟΣΞ. δέον δὲ εἰπᾶν ὀξυϑήκτως, ΟΞΥΘΗ- 

ΚΤΟΣ εἶπε πρὸς τὸ ΗΔΕ;. ὥσπερ ἐςὶ καὶ τὸ ΚΕΛΑΙ͂ΝΑ. δέον γὰρ 
εἰπᾶν κελαινῶς, ΚΕΈΛΑΙΝΑ εἶπε πρὸς τὸ ΒΛΕΦΑΡΑ, οὕτω, λύει τὰ 
ΒΛΕΦΑΡΑ καὶ τὲς ὀφθαλμός: ποταπά ; ΚΈΛΑΙΝΑ. τετέςιν, 

ἐκάλυψε τὲς ὀφθαλμὸς αὐτῆς ὁκότος ϑαύόσης" ἔκλυσις γὰρ καὶ ἀπαλ- 

λαγὴ φωτὸς, ὁ ϑάνατος. Μεγαρέα δὲ λέγει ἐνταῦϑα, ὡς μὲν τινές 

φασιν, ἄνδρα αὐτῆς πρὸ τῷ Κρέοντος ὄντα ὅτω καλούμενον" ὡς δ᾽ ἄλλοι 
λέγϑσιν, ὁ ἐν τῇ χειᾷ τῇ δράκοντος ἀποσφαγεὶς «σρῶτος υἱὸς αὑτῆς 
Μενοικεὺς, κατ᾽ ἀρχὰς ΝΙεγαρεὺς ἐκαλεῖτο" εἰ μὲν οὖν τὸ πρῶτον εἴς- 

ποις, ΛΈΧΟΣ νοήσεις τὴν πρὸς ἐκεῖνον γαμικὴν συνάφειαν" εἰ δὲ τὸ 
δεύτερον, λέχος κωκῦσοι αὐτὴν ἐρς, τὸ παρὰ καιρὸν αὐτὸν ἀπελϑεῖν, 

αὶ μὴ τυχεῖν ὑμεναίϑ, ὃ αὶ κρεϊτῖον: μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ ΤΟΥ̓ΔΕ; λαμ- 
βάνον τὸ ΛΕΧΟΣ κατὰ συνεκδοχήν. 

1816. ΑΘΛΙΟΣ χρὴ γράφειν ἐνταῦϑα, ἵν᾿ ἢ τὸ κῶλον ὅμοιον τῷ 
τῆς ἀντιςροφῆς" τὸ γὰρ ΔΕΙΛΑΙΟΣΣ οὐκ ὀρϑόν. 

1310. σύναπῖε τὸ ΜΟΡΩΝ πρὸς τὸ ΤΩ͂ΝΔΕ" τὰ δὲ λοιπὰ διὰ 
μέσε λέγε. 



430 ες ΕἸΣ ΑΝΤΙΓΤΌΝΗΝ. 

1322. τὸ ΟΞΥΚΩΚΎΤΟΝ ἀντὶ τοῦ, τὸ ὀξέος τὸ μεγάλε “Ὅν 

δεόμενον" ἣ τὸ ὀξέως καὶ ταχέως τὸ ἐξαϊφνὴς Ἀ μδνος ὑγεία. Ὦ 
.1332. τὸ ΕΜΩΝ ἀντὶ τῷ ἡμερῶν νοητέον ἱρδμι τὸ ΤΕΡΜΙΑΝ, ὃ- 

τως" ΑΤῺΝ καὶ φέρων ΜΟΙ ΤΕΡΜΙΑΝ καὶ ἐργάτην ἩΜΈΡΑΝ τῶν 

ἘΜΩΝ ἡμερῶν" ἢ τὸ ἘΜΩΝ πρὸς τὸ ΜΟΡΩΝ, οὕτως: ὁ ὙΠ4- 

ΤΟΣ καὶ ἔξοχος τῶν ΜΟΡΩΝ, τετές!ι; τὸ τέλος τῶν ἐμῶν δυςυχιῶν" 
μέχρι γὰρ ἄν τις ἐν ξῶσι τυγχάνῃ; ἢ συμφορῶν μέτοχός ἐςιν" ἐπὰν δὲ 

ἀπογένητοι,» ἢ τὸ δυςυχέιν σσαύετοαι" ὥςε ὁ ϑάνατος νὴ τέλος ἐςὶ συμ.- 

φορῶν, καὶ συμφορὰ ὑπερτάτη" τὸ γὰρ ξῆν; ὃ μέγιςὁν ἐς! κέρδος, ἀφαὶι-᾿ 
ρέϊτοι. 

1330. ΠΕΠΡΩΜΈΝΗΣ, μεμαιρασμένης" ὥςε ἐπειδὴ κοὴ σοὶ τὸ. 
τοιαῦτα ταϑέϊν πέπρωῖϊο, μὴ δυχέραινε, μηδὲ παρ," ϑανέϊν. 

1344. ΠΑ ΚΑΙ ΘΩ, ἤτοι τί ποιήσω ; οὐ γὰρ ἔχω τποότερον ϑρη-᾿ 

γήσω πρότερον" πότερον τὸ τῆς γυναικὸς ττάϑος, ἢ τὸ τ παιδός ; 
1350. ΑΞΕΠΤΈΕΙΝ, ἀσεβεῖν" τῶτο δὲ λέγὰ διὰ τὸ τσαροργίσαι 

τὸν Κρέοντα Πλούτωνα καὶ Περσεφόνην, διὰ τὸ Πολυνείκην ἄϑαπῖον 

ῥίψαι. 



4 ᾿ 

ΕἸΣ ΤᾺΣ. ΤΡΑΧΙΝΙΑΣ. ἡ 

182. (ΑΛΛ’ ἐπὶ σᾶσι ΚΎΚΛΟΥΣΙ καὶ κυκλικῶς ἐπέρχοῦται ΠΗ- 
ΜΑ καὶ λύπη, καὶ χαρὰ, ὥσπερ ΚΕΛΕΥ͂ΘΟΙ καὶ ὁδοὶ "Αρκῖβ ςροφάδες, 
ἤγεν ὥσπερ αἱ ἀεί ςρεφόμεναι ἄρκτοι καὶ μηδέποτε ςάσιν ἔχεσαι" διὰ τὸ 
εἶναι δὲ κοὴ αὐτὰς δύο, καὶ «τοτὲ μὲν ἄνω, ποτὲ δὲ κάτω ἑκάςην ςρέφε- 

᾿ δα!» ὡς καὶ τὰ ἐν ἀνθρώποις πράγματα, ταύτας «ρὸς. παράδειγμα. 

εἴληφεν" ἀλλὰ καὶ τὸ ΚΥΚΛΟΥ͂ΣΙ καλῶς ἄγαν εἴρηται, ἐπεὶ ἣ κυκλικὴ 

τῷ χρόνε ςροφὴ τάς τε λύπας ἐπιφέρει ἢ τὰς χαρὰς τοῖς ἀνδρώποις, 

8354. ΑΥΝΟΙΑ χρὴ γράφειν ἐπὶ δοτικῆς διὰ τὸ μέτρον; κοὴ οὐκ 
ἄγνοια, καὶ συντάσσειν οὕτως" ἐν ἀγνοίᾳ με ἔχει ἅπερ εἴρηκας" τατέ- 
ςιν, ἅπερ εἴρηκας αἴτιά ἐςι τοῦ εἶναι ἐμὲ ἐν ἀγνοίᾳ, διὰ τὸ ἀσαφῶς εἶ- 
ρῆδϑαμ" ἐπεὶ γὰρ οὐκ ἔσχον τὴν τούτων γνῶσιν, τρόπον δή τινα αὐτά με 
κατέχει ἐν τῇ ἀγνοίᾳ. 

. 877. ὩΣΤ᾽ ΕΞΕΛΕΓΧΕΙ͂Ν. οἷον, τοσῦτοι ἤκδσαν ταῦτα, ὥς νὰ 
ἐξελέγχειν αὐτὸν εἰ ἀρνήσοιτο" οὐ γὰρ εἶχον. ἂν λέγειν κατ᾽ αὐτόν τι; 
εἰ μὴ καὶ μαρτύρων ηὐπόρεν. 

308. ὩΣ ΕἙΡΠΟΝΤΟΣ. τῦτο μᾶλλον ὅμοιόν ἐςιν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖν 
τῷ" φράσον, ὡς ὄνϊος γε μὴ βαδιςικϑ' παρ᾽ ᾿Αριςοφάνει. (Βατρ. 128.) 

441. ὁ ἄνϑρωπος, φησὶν, ὦ δέσποινα, ἘΠΙΣΤΗΤΩ, ἤγεν, παρελ- 
ϑὼν ςήτω εἰς μέσον, ὁ διελέγχων με" οἱ δὲ ΑΠΟΣΤΗΤΩ, γράφοντες, 
οὐκ οἶδα τίνι λόγῳ τοῦτο γράφεσιν. 

602. ΓΝΩΜΑ, ἤτοι νοῦν" καὶ ἔςιν οὐδέτερον, ἀντὶ τοῦ γνωμάτευμα, 
αὶ νῦν" κοὴ Εὐριπίδης" (Ἡρακλείδαις 408.) 

Πόλλ᾽- ἕν δὲ σσᾶσι γνῶμα ταυτὸν ἐμπρέπει. 
ἤτοι γνωμάτευμα, νᾶς. 

1151. ΔΕΙΝΟΥ ΛΟΓΟΥ͂, ϑαυμας δ" ἄπιςον γὰρ, εἰ πταύσομαι 
τῆς ὀργῆς" ὅμως εἶπέ. 



-᾿ : ᾿ Ξ 
ΕΣ ΤῸΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΉΝ. 

3406. Ηλθον ΜΕ ΜΕΤΑ, μετῆλϑόν με κοὴ ὁ μιτετίμψονε γὴ" 
ἥτοι ἐξήτησαν" ὡς τὸ, μέτειμι τὸν ἄνδρα. 

416. ΑΙΑΣ Ο ΜΕΊΖΩΝ, ἤγον ὁ Τελαμώνιος. 
424. τὸ ἘΠΙΣΤΩ, κατὰ τάϑος ἐςίν' ἀπὸ γὰρ τῇ ἐπίςασο γίνεται, 

᾿ἐπίςω κατὰ ἀφαίρεσιν τῷ σ΄ ὡς καὶ ἀπὸ τῦ ἐτίϑεσο τὸ ἐτίϑε, καὶ τῇ ἔϑεσο 
τὸ ἔϑου. 

515. καὶ ἐνταῦϑα τὸ ΤΎΧΟΙ αἰτιατικῇ συντάσσετοι. 
520. ΜΕΤᾺ ΤΙΘΕΜΕΝΝΟΣ,. γράφεται, μετατιϑέμενος. 

526. ΕΥ̓ΧΕΡΗΣ. ὃν ἡμεῖς εὔκολον, τῶτον εὐχερῇ λέγδσιν, ὥσπερ 
καὶ τὸν δύσκολον, δυχερῆ᾽ ὅρα οὖν, φησὶ; μὴ τανῦν εὐχερὴς φαινόμενος 

ἐπὶ τῷ ἀπαγαγεῖν τὸν Φηλοχτήτῳ, ὕςερον δυοχερὴς γένῃ, ὅταν τῇ συνϑ- 
σίᾳ τῆς νόσϑ πληδϑῇς ἐν τῇ νηΐ. 

1037. ἀνάξιος ἦν, φηδὶ, περιπατεῖν μετὰ σοῦ δολεροῦ καὶ σκχολιοῦ" 

ἄξιος δὲ μετ᾽ ἐμᾷ εἶναι τῇ οὐκ ὄντος δολερᾶ. 

ΤΕΛΟΣ. 

- οὐ ἡ τατος τος 

εὐ τ τς 





δῶν Ὑελω δ 
Γιά ς ἜΝ 
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